
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 07.00028/2017)

 

     Às 10:33:31 horas do dia 11/05/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

07.00028/2017 - 2017/005/2017 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para eventual

Aquisição de Tubos de Concreto, visando atender as necessidades da Administração

Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, em especial a Secretaria Municipal de

Infraestrutura Urbana e Serviços Basico - SEMISB, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, os quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 1.006.480,00

09/05/2017 17:52:08:950 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 1.006.488,99

10/05/2017 12:23:46:990 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 1.006.488,99

10/05/2017 18:27:19:330 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 1.006.488,99

10/05/2017 18:26:10:253 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.006.488,99

10/05/2017 11:20:22:318 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 1.006.488,99

10/05/2017 20:51:41:482 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 940.005,00

10/05/2017 16:07:45:737 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.000.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 1.500.000,00

10/05/2017 23:57:17:742 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 1.006.488,89

10/05/2017 17:26:33:924 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 1.006.488,99

10/05/2017 19:06:15:580 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 1.006.488,99
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Lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

Lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 5.150.000,00

09/05/2017 17:52:08:950 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 12:23:46:990 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 18:27:19:330 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 18:26:10:253 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 11:20:22:318 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 20:51:41:482 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 4.646.460,00

10/05/2017 16:07:45:737 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.150.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 5.500.000,00

10/05/2017 23:57:17:742 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 17:26:33:924 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 5.154.711,24

10/05/2017 19:06:15:580 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 5.154.711,24

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 4.333.000,00

09/05/2017 17:52:08:950 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 4.334.453,73

11/05/2017 10:08:17:402 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 433.453,73

10/05/2017 18:27:19:330 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 4.334.453,73

10/05/2017 18:26:10:253 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 4.334.453,73

10/05/2017 11:20:22:318 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 4.334.453,73

10/05/2017 20:51:41:482 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 4.216.590,00

10/05/2017 16:07:45:737 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.330.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 5.000.000,00

10/05/2017 23:57:17:742 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 4.334.453,73

10/05/2017 17:26:33:924 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 4.334.453,73
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Lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

Lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

10/05/2017 19:06:15:580 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.334.453,73

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.620.000,00

09/05/2017 17:52:08:950 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 12:23:46:990 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 18:27:19:330 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 18:26:10:253 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 11:20:22:318 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 20:51:41:482 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 3.522.600,00

10/05/2017 16:07:45:737 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3.620.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 4.000.000,00

10/05/2017 23:57:17:742 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 17:26:33:924 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 3.620.058,60

10/05/2017 19:06:15:580 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.620.058,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 468.900,00

09/05/2017 17:52:08:950 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 469.874,56

10/05/2017 12:23:46:990 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 469.874,56

10/05/2017 18:27:19:330 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 469.874,56

10/05/2017 18:26:10:253 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 469.874,56

10/05/2017 11:20:22:318 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 469.874,56

10/05/2017 20:51:41:482 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 456.960,00

10/05/2017 16:07:45:737 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 469.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 1.000.000,00

10/05/2017 23:57:17:742 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 469.874,56

27/07/2017 Página 3 de 23



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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

Lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

10/05/2017 17:26:33:924 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 469.874,56

10/05/2017 19:06:15:580 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 469.874,56

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2017 10:45:28:742 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 716.000,00

11/05/2017 10:45:05:683 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 717.822,00

11/05/2017 10:45:04:683 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 733.000,00

11/05/2017 10:44:20:435 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 734.912,00

11/05/2017 10:44:16:121 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 749.000,00

11/05/2017 10:43:45:044 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 759.900,00

11/05/2017 10:42:50:926 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 759.989,00

11/05/2017 10:40:11:089 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 768.000,00

11/05/2017 10:41:36:234 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 849.999,00

11/05/2017 10:40:29:058 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 938.595,00

11/05/2017 10:44:02:314 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 970.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 1.500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2017 11:08:51:601 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 2.300.000,00

11/05/2017 11:08:29:408 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 2.499.000,00

11/05/2017 11:28:07:242 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 3.134.000,00

11/05/2017 11:28:09:743 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 3.136.000,00

11/05/2017 11:23:55:553 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 3.384.000,00

11/05/2017 10:54:20:772 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3.500.000,00
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Lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

Lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

11/05/2017 10:57:47:457 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.728.000,00

11/05/2017 11:04:50:715 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 4.500.000,00

11/05/2017 11:03:42:296 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 4.623.000,00

10/05/2017 20:51:41:482 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 4.646.460,00

11/05/2017 10:52:47:157 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 4.825.170,00

11/05/2017 10:50:05:406 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 5.100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2017 11:34:33:929 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 2.007.900,00

11/05/2017 11:56:48:225 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 2.648.000,00

11/05/2017 11:53:29:523 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 2.649.000,00

11/05/2017 11:53:10:895 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 2.650.000,00

11/05/2017 11:47:31:547 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 2.781.500,00

11/05/2017 11:53:59:076 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 2.950.000,00

11/05/2017 11:51:15:289 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 2.980.000,00

11/05/2017 11:31:46:301 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 3.613.900,00

11/05/2017 11:52:56:031 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.914.000,00

11/05/2017 11:37:44:444 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 3.915.000,00

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2017 12:18:59:309 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 1.735.000,00

11/05/2017 12:18:52:117 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 1.737.816,00

11/05/2017 12:18:21:025 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 1.760.000,00

11/05/2017 12:11:06:403 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 2.348.000,00

11/05/2017 12:15:47:427 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 3.278.000,00

11/05/2017 12:14:33:538 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 3.279.000,00

11/05/2017 12:05:09:462 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 3.287.760,00
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Lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e

fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as exigências da

NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/05/2017, às 10:47:37 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

11/05/2017 12:04:42:608 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 3.381.696,00

11/05/2017 12:08:46:394 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 3.514.999,99

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 3.620.000,00

10/05/2017 12:23:46:990 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 3.620.058,60

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 4.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2017 12:42:23:999 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 189.311,00

11/05/2017 12:41:28:360 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP  R$ 189.312,00

11/05/2017 12:50:11:045 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME  R$ 290.000,00

11/05/2017 12:50:35:481 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS
LTDA  R$ 309.000,00

11/05/2017 12:50:18:310 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -
EPP  R$ 310.000,00

11/05/2017 12:31:24:463 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 430.000,00

11/05/2017 12:23:20:376 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 435.200,00

11/05/2017 12:24:01:634 CRV CONSTRUTORA LTDA  R$ 447.168,00

11/05/2017 12:25:09:970 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME  R$ 466.900,00

02/05/2017 17:52:54:992 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES LTDA-E  R$ 468.900,00

10/05/2017 12:23:46:990 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -
ME  R$ 469.874,56

09/05/2017 15:22:02:699 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI  R$ 1.000.000,00
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para: arrematado. No dia 19/05/2017, às 11:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:03:45 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26

do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital. No dia 19/05/2017, às 11:49:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:49:13 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos. Assim como não ter havido Recurso no prazo legal. No dia 04/07/2017, às 09:30:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 09:30:51 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão do Parecer não conclusivo

da PGM,. No dia 04/07/2017, às 09:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 09:32:21 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para
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resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: O. G. SOLUCOES - COMERCIO

E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/07/2017, às 14:01:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 14:01:25 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MADECON CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA EPP. No dia 18/07/2017, às 10:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2017, às 10:37:08 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME. No dia 27/07/2017, às 11:32:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/07/2017, às 11:32:30 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital.

 

    No dia 27/07/2017, às 11:32:30 horas, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-
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moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. - a empresa CRIAR

ENGENHARIA LTDA - EPP com o valor R$ 734.742,09 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 11/05/2017, às 11:31:34 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 16/05/2017, às 11:40:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/05/2017, às 11:40:14 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME. No dia 19/05/2017, às 11:06:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:06:14 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26

do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital. No dia 19/05/2017, às 11:51:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/05/2017, às 11:51:09 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos. Assim como não ter havido Recurso no prazo legal. No dia 14/07/2017, às 13:49:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 13:49:27 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão do Relatório constante as

fls, 614/617 dos autos. No dia 14/07/2017, às 14:01:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 14:01:54 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MADECON CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA EPP. No dia 14/07/2017, às 14:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 14:03:45 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: O. G. SOLUCOES - COMERCIO

E SERVICOS LTDA ME. No dia 27/07/2017, às 11:34:45 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 27/07/2017, às 11:34:44 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital.

 

    No dia 27/07/2017, às 11:34:44 horas, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. - a empresa TWS INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA com o valor R$ 3.135.807,92 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 11/05/2017, às 11:58:34 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 19/05/2017, às 11:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:06:39 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;
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do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26

do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital. No dia 19/05/2017, às 11:52:22 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:52:22 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos. Assim como não ter havido Recurso no prazo legal. No dia 14/07/2017, às 13:49:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 13:49:51 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão do Relatório constante as

fls, 614/617 dos autos. No dia 14/07/2017, às 14:02:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 14:02:19 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MADECON CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA EPP. No dia 27/07/2017, às 11:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2017, às 11:35:57 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para
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resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital.

 

    No dia 27/07/2017, às 11:35:57 horas, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. - a empresa TWS INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA com o valor R$ 2.647.817,73 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 11/05/2017, às 12:20:23 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 19/05/2017, às 11:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:08:56 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26

do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital. No dia 19/05/2017, às 11:54:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:54:02 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.
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O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos. Assim como não ter havido Recurso no prazo legal. No dia 04/07/2017, às 09:31:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 09:31:18 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão do Parecer não conclusivo

da PGM,. No dia 04/07/2017, às 09:32:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 09:32:45 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: O. G. SOLUCOES - COMERCIO

E SERVICOS LTDA ME. No dia 14/07/2017, às 14:02:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/07/2017, às 14:02:47 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MADECON CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA EPP. No dia 18/07/2017, às 10:37:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2017, às 10:37:34 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento
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útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME. No dia 20/07/2017, às 11:30:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/07/2017, às 11:30:32 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: PREMOLDADOS E

PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA - EPP. No dia 27/07/2017, às 11:38:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2017, às 11:38:16 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital.

 

    No dia 27/07/2017, às 11:38:16 horas, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. - a empresa TWS INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA com o valor R$ 2.935.500,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.
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    No dia 11/05/2017, às 13:01:22 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 19/05/2017, às 11:09:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:09:32 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26

do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital. No dia 19/05/2017, às 11:55:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/05/2017, às 11:55:15 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos. Assim como não ter havido Recurso no prazo legal. No dia 04/07/2017, às 09:31:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 09:31:37 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão do Parecer não conclusivo
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da PGM,. No dia 04/07/2017, às 09:33:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 09:33:11 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: O. G. SOLUCOES - COMERCIO

E SERVICOS LTDA ME. No dia 06/07/2017, às 12:59:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/07/2017, às 12:59:01 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: MADECON CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA EPP. No dia 07/07/2017, às 09:33:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/07/2017, às 09:33:30 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada

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

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME. No dia 27/07/2017, às 11:39:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/07/2017, às 11:39:50 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedor por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é imediato e motivado, é de 30 minutos, sob o manto;

do Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o item 10.2 do edital.

 

    No dia 27/07/2017, às 11:39:50 horas, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-

moldados, de seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento

útil, classe PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. - a empresa TWS INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA com o valor R$ 308.992,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 11/05/2017, às 10:08:17 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou a proposta do fornecedor - MEGGACARTEC COMERCIO

E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de

seção circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento útil, classe

PA1, de acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a proposta do fornecedor 1(um), no lote 03, por considerarmos

inexequível, Assim não prejudicando a disputa no certame e não tirando o direito dos

benefícios das empresas ME e EPP num possível empate,.

 

    No dia 16/05/2017, às 11:40:13 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos as empresas VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME,

no lote 2, por não atender convocação e não encaminhar sua proposta readequada e

demais documentos exigido no edital em atendimento aos itens 8.4, 8.4.2. Ficando a

empresa sujeito as penalidades previstas no edital, no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e

demais normas pertinentes., por desistência de propostas.
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    No dia 04/07/2017, às 09:32:21 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - O. G. SOLUCOES - COMERCIO E

SERVICOS LTDA ME, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa O. G. Soluções � Comércio e Serviços LDA- ME,

no Lote 01, em razão do Parecer nº 238/2017/PGM não conclusivo, Fls. 508/519.  Assim

como decisão constante ás fls. 520/525 dos autos, gerado em razão do mencionado

Parecer, ou seja, por a empresa não se enquadrar como EPP,.

 

    No dia 04/07/2017, às 09:32:44 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - O. G. SOLUCOES - COMERCIO E

SERVICOS LTDA ME, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa O. G. Soluções � Comércio e Serviços LDA- ME,

no Lote 01, em razão do Parecer nº 238/2017/PGM não conclusivo, Fls. 508/519.  Assim

como decisão constante ás fls. 520/525 dos autos, gerado em razão do mencionado

Parecer, ou seja, por a empresa não se enquadrar como EPP,.

 

    No dia 04/07/2017, às 09:33:10 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - O. G. SOLUCOES - COMERCIO E

SERVICOS LTDA ME, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa O. G. Soluções � Comércio e Serviços LDA- ME,

no Lote 05, em razão do Parecer nº 238/2017/PGM não conclusivo, Fls. 508/519.  Assim

como decisão constante ás fls. 520/525 dos autos, gerado em razão do mencionado

Parecer, ou seja, por a empresa não se enquadrar como EPP,.
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    No dia 06/07/2017, às 12:59:00 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA EPP, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe

tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as

exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP,

no Lote 05, por não atender os sub itens 8.4, 8.4.1 e 8.4.2 do edital, ficando a mesma sujeita

as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/02.

 

    No dia 07/07/2017, às 09:33:30 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME, no lote (5) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,20 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa  VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME,

no Lote 05, por não ter mais interesse conforme mensagem no chat, ficando a mesma

sujeita as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/02.

 

    No dia 14/07/2017, às 14:01:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA EPP, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe

tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as

exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

no Lote 01, por não comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica

apresentado, conforme relatório as fls. 614/617 dos autos.

 

    No dia 14/07/2017, às 14:01:53 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA EPP, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe

tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as
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exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

no Lote 02, por não comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica

apresentado, conforme relatório as fls. 614/617 dos autos.

 

    No dia 14/07/2017, às 14:02:18 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA EPP, no lote (3) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe

tipo macho e fêmea DN = 0,80 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as

exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

no Lote 03, por não comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica

apresentado, conforme relatório as fls. 614/617 dos autos.

 

    No dia 14/07/2017, às 14:02:45 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS

LTDA EPP, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção circular, encaixe

tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de acordo com as

exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos a empresa MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

no Lote 04, por não comprovar a veracidade do atestado de capacidade técnica

apresentado, conforme relatório as fls. 614/617 dos autos.

 

    No dia 14/07/2017, às 14:03:38 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - O. G. SOLUCOES - COMERCIO E

SERVICOS LTDA ME, no lote (2) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 060 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:
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Desclassificamos a empresa O. G. Soluções � Comércio e Serviços LDA- ME, no Lote 01, em

razão do Parecer nº 238/2017/PGM não conclusivo, Fls. 508/519. Assim como decisão

constante ás fls. 520/525 dos autos, gerado em razão do mencionado Parecer, ou seja, por

a empresa não se enquadrar como EPP,.

 

    No dia 18/07/2017, às 10:37:06 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME, no lote (1) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 0,40 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos as empresas VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME,

no Lote 01, por não atender convocação e não encaminhar sua proposta readequada e

demais documentos exigido no edital em atendimento aos itens 8.4, 8.4.1 e 8.4.2. do edital.

 

    No dia 18/07/2017, às 10:37:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VERDETTO SERVICOS DE

MANUTENCOES LTDA ME, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos as empresas VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA - ME,

no Lote 01, por não atender convocação e não encaminhar sua proposta readequada e

demais documentos exigido no edital em atendimento aos itens 8.4, 8.4.1 e 8.4.2. do edital.

 

    No dia 20/07/2017, às 11:30:31 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA

AMAZONIA LTDA - EPP, no lote (4) - TUBOS DE CONCRETO pré-moldados, de seção

circular, encaixe tipo macho e fêmea DN = 1,00 m, 1 m de comprimento útil, classe PA1, de

acordo com as exigências da NBR 8890/2007.

O concreto a ser usado para fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com

as normas da ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 7187 e dosado experimentalmente para

resistência a compressão (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa. O motivo da desclassificação foi:

Desclassificamos as empresas PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA -

EPP no Lote 04, por não atender convocação e não encaminhar sua proposta readequada e

demais documentos exigido no edital em atendimento aos itens 8.4, 8.4.1 e 8.4.2. do edital.
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    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LARISSA KLINGENFUS

Membro Equipe Apoio

 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.718.818/0001-60 CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP

12.934.489/0001-58 CRV CONSTRUTORA LTDA

04.089.316/0001-52 JALAPAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA ME

24.681.482/0001-50 L.A.F. DOS SANTOS EIRELI

11.110.479/0001-35 MADECON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

63.785.398/0001-39 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

10.547.978/0001-21 MONTEIRO COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-E

84.602.481/0001-03 O. G. SOLUCOES - COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

24.250.249/0001-13 PREMOLDADOS E PROTENDIDOS DA AMAZONIA LTDA - EPP

10.513.668/0001-96 TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA

17.732.735/0001-02 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

08.097.648/0001-30 VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA ME
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