
M L R

Página 1

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00063/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 064/2019 – SRP Nº 031/2019

EMPRESA: M L R Eduardo Ltda – ME

CNPJ: 05.764.204/0001-12

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (69) 3224-3982/ 9.9926-5110

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Maria Lucia Ramos Eduardo

CPF: 080.095.972-87

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

M³ 26603 In Nature R$ 13,00 R$ 345.839,00

1

M³ 5797 In Nature R$ 13,00 R$ 75.361,00

VALOR TOTAL R$ 421.200,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 447.120,00

Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Vinte Reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....................................................................................R$ R$ 421.200,00

Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Duzentos Reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................................................................R$ R$ 25.920,00

Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 5,80%

Cinco Virgula Oitenta Por Cento

                                                  Porto Velho – RO, 03 de julho de 2019

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

 Pregoeiro – SML

Rua: Emil Goraeb, Nº 3408 –  Bairro S. J. Bosco CEP. 76. 803-728 – Porto 
Velho/RO.

mlreduardoltda@hotmail.com

LOTE 5 - ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material 
deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente 
licenciada na área delimitada, MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA: 
BR 319 até o km 130, compondo as seguintes estradas Vicinais: 
ramal chaparral / esc. v. Regia, ramal são domingos, ramal são 
sebastião, ramal transpurus, linha C-10, linha C-25,linha C-30, 
ramal sta. Maria, ramal do índio, ramal dos curumins, ramal 
leleco, linha C-01, ramal maravilha, ramal 4 olhos, ramal do 
guerreiro, linha 02, linha 17, linha do tigre, linha do parana, 
ramal do jacaré, ramal sto expedito 1, ramal expedito 2, ramal 
silveira, ramal do rosário, ramal receba, ramal são bernardo, 
ramal bom jardim/itacoã. A retirada do material (cascalho 
Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A 
laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base 
estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); 
- CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 049/94 – Solos – Determinação 
do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não 
trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO 
intermediário); Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 
ibs); Limite de Liquidez ≤ 25%; - Índice de plasticidade ≤6%; - 
Equivalente de areia ≥ 30%, tais características deverão ser 
comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa 
especializada idônea e registrada na entidade profissional 
competente, caracterizada por Laudo de Analise Granulométrica 
avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos 
de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, 
retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 
1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser 
obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de 
composição granulométrica também deverão ser definidos, no 
ensaio de granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima 
(diâmetro Máximo) do agregado

Lote 6 - ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material 
deverá estar disponível para transporte com jazida devidamente 
licenciada na área delimitada, MARGEM ESQUERDA DO RIO MADEIRA: 
BR 319 até o km 130, compondo as seguintes estradas Vicinais: 
ramal chaparral / esc. v. Regia, ramal são domingos, ramal são 
sebastião, ramal transpurus, linha C-10, linha C-25,linha C-30, 
ramal sta. Maria, ramal do índio, ramal dos curumins, ramal 
leleco, linha C-01, ramal maravilha, ramal 4 olhos, ramal do 
guerreiro, linha 02, linha 17, linha do tigre, linha do parana, 
ramal do jacaré, ramal sto expedito 1, ramal expedito 2, ramal 
silveira, ramal do rosário, ramal receba, ramal são bernardo, 
ramal bom jardim/itacoã. A retirada do material (cascalho 
Laterítico), sendo, carregamento e transporte por conta e 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A 
laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base 
estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); 
- CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 049/94 – Solos – Determinação 
do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não 
trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO 
intermediário); Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 
ibs); Limite de Liquidez ≤ 25%; - Índice de plasticidade ≤6%; - 
Equivalente de areia ≥ 30%, tais características deverão ser 
comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa 
especializada idônea e registrada na entidade profissional 
competente, caracterizada por Laudo de Analise Granulométrica 
avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos 
de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, 
retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 
1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser 
obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de 
composição granulométrica também deverão ser definidos, no 
ensaio de granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima 
(diâmetro Máximo) do agregado

mailto:mlreduardoltda@hotmail.com


CASC. B.V
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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00063/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 064/2019 – SRP Nº 031/2019

EMPRESA: Cascalheira Bela Vista Eireli – EPP

CNPJ: 15.665.620/0001-17

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado): Estrada: 13 de setembro KM 8,5 – Ramal Viçosa – Porto Velho/RO. CEP. 76.834-899

TELEFONE/FAX: (69) 9 9241-6453

E-MAIL:

REPRESENTANTE: José Celestino Afonso Pimentel

CPF: 590.253.287-68

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

M³ 39203 In Nature R$ 13,00 R$ 509.639,00

1

M³ 5797 In Nature R$ 13,00 R$ 75.361,00

VALOR TOTAL R$ 585.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 621.000,00

Seiscentos e Vinte e Um Mil Reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....................................................................................R$ R$ 585.000,00

Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................................................................R$ R$ 36.000,00

Trinta e Seis Mil Reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 5,80%

Cinco Virgula Oitenta Por Cento

                                                  Porto Velho – RO, 03 de julho de 2019

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

 Pregoeiro – SML

cascalheirabv@gmail.com

LOTE 3 - ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá 
estar disponível para transporte em jazida devidamente licenciada na 
área delimitada, GLEBA GARÇA composta para efeito deste edital nas 
seguintes estradas Vicinais: linha mineiro, linha afonso Brasil, 
linha santarém, linha terere, rua raimundo cantuaria, rua amazonas, 
linha sta terezinha, rua rio lage, rua rio nilo, linha progresso, 
estradas dos piriquitos, ruas das chácaras(1,2,3), ramal sta luzia, 
linha do ouro, linhão, ramal são pedro, estrada bacia leiteira, ramal 
do boto, ramal da alegria, ramal da fortuna, estrada piloto, linha 
paulo leal, estrada do japonês, estrada colônia viçosa, ramal 
remopel, travessão do japonês, estrada 3 buritis, estrada areia 
branca, ramal mina linda, ramal do trucão, ramal oriente, ramal 
gaivota, estrada do belmont, ramal igarapé fundo. A retirada do 
material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e transporte por 
conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A 
laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base 
estabilizada granulométrica com utilização de solo laterítico); - 
CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 049/94 – Solos – Determinação do 
Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas, nas 
condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão 
≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 ibs); Limite de Liquidez ≤ 25%; - 
Índice de plasticidade ≤6%; - Equivalente de areia ≥ 30%, tais 
características deverão ser comprovadas mediante laudo técnico 
elaborado por empresa especializada idônea e registrada na entidade 
profissional competente, caracterizada por Laudo de Analise 
Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos 
tamanhos de grãos, considerando a quantidade de material, em massa, 
retido nas peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 
0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de 
acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição 
granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de 
granulométrica, o modulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro 
Máximo) do agregado.

LOTE 4 - ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá estar disponível 
para transporte em jazida devidamente licenciada na área delimitada, GLEBA GARÇA 
composta para efeito deste edital nas seguintes estradas Vicinais: linha mineiro, 
linha afonso Brasil, linha santarém, linha terere, rua raimundo 
cantuaria, rua amazonas, linha sta terezinha, rua rio lage, rua rio 
nilo, linha progresso, estradas dos piriquitos, ruas das 
chácaras(1,2,3), ramal sta luzia, linha do ouro, linhão, ramal são 
pedro, estrada bacia leiteira, ramal do boto, ramal da alegria, ramal 
da fortuna, estrada piloto, linha paulo leal, estrada do japonês, 
estrada colônia viçosa, ramal remopel, travessão do japonês, estrada 
3 buritis, estrada areia branca, ramal mina linda, ramal do trucão, 
ramal oriente, ramal gaivota, estrada do belmont, ramal igarapé 
fundo. A retirada do material (cascalho Laterítico), sendo, carregamento e 
transporte por conta e responsabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho, A 
laterita devera atender as Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada 
granulométrica com utilização de solo laterítico); - CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 
049/94 – Solos – Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não 
trabalhadas, nas condições de umidade ótima e energia AASHTO intermediário); Expansão 
≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 ibs); Limite de Liquidez ≤ 25%; - Índice de 
plasticidade ≤6%; - Equivalente de areia ≥ 30%, tais características deverão ser 
comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada idônea e 
registrada na entidade profissional competente, caracterizada por Laudo de Analise 
Granulométrica avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de 
grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas peneiras da série 
normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 0,15 mm), as amostras para ensaio 
deverão ser obtidas de acordo com a NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de 
composição granulométrica também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, 
o modulo de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

mailto:cascalheirabv@gmail.com


Jalapão 

Página 3

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00063/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 064/2019 – SRP Nº 031/2019

EMPRESA: Jalapão Comercio de Cascalho Ltda – ME

CNPJ: 04.089.316/0001-52

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (69) 3226-8027/ 9.9903-4336

E-MAIL:

REPRESENTANTE: Waldemir Rodrigues de Aguiar

CPF: 179.913.742-20

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

M³ 59003 In Nature R$ 12,80 R$ 755.238,40

1

M³ 5797 In Nature R$ 12,80 R$ 74.201,60

VALOR TOTAL R$ 829.440,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO .......................................................R$ R$ 894.240,00

Oitocentos e Noventa e Quatro MIL, Duzentos e Quarenta Reais

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .....................................................................................R$ R$ 829.440,00

Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................................................................R$ R$ 64.800,00

Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 7,25%

Sete Virgula Vinte e Cinco Por Cento

                                                  Porto Velho – RO, 03 de julho de 2019

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

 Pregoeiro – SML

Rua:. Raimundo Cantuario, Nº 7274 – Sala 4, CEP. 76.829-630 – Bairro Lagoinha – 
Porto Velho/RO.

jalapao.cascalheira@gmail.com

LOTE 1 - ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá 
estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na 
área delimitada, GLEBA ALIANÇA: ALIANÇA CUJUBIM GRANDE, CUJUBIMZINHO, 
PA RIO MADEIRA E TERRA SANTA, composta pelas seguintes estradas 
Vicinais: linha 15 de novembro, linha 21 de abril, linha PV8, ruas da 
linha terra santa, ramal do sossego, ramal do pacu, ramal 
portochuelo, ramal santiago, ramal jerico, linha do cujubim, ramal 
antonio saraiva, ramal oriente, ramal da amizade, ramal do estudante, 
ramal Brasil, ramal do cujubinzinho, ramal tucuma, ramal babaçu, 
linha 28 de novembro, linhas do P.Ario madeira, ramal vila rio verde, 
ruas da agrilança. A retirada do material (cascalho Laterítico), 
sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devera atender as 
Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com 
utilização de solo laterítico); - CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 
049/94 – Solos – Determinação do Índice de Suporte Califórnia 
utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e 
energia AASHTO intermediário); Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga 
de 10 ibs); Limite de Liquidez ≤ 25%; - Índice de plasticidade ≤6%; - 
Equivalente de areia ≥ 30%, tais características deverão ser 
comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa 
especializada idônea e registrada na entidade profissional 
competente, caracterizada por Laudo de Analise Granulométrica 
avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de 
grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas 
peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 
0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a 
NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica 
também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o modulo 
de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

Lote 2 - ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

Aquisição de Insumos Cascalho Laterítico. O referido material deverá 
estar disponível para transporte com jazida devidamente licenciada na 
área delimitada, GLEBA ALIANÇA: ALIANÇA CUJUBIM GRANDE, CUJUBIMZINHO, 
PA RIO MADEIRA E TERRA SANTA, composta pelas seguintes estradas 
Vicinais: linha 15 de novembro, linha 21 de abril, linha PV8, ruas da 
linha terra santa, ramal do sossego, ramal do pacu, ramal 
portochuelo, ramal santiago, ramal jerico, linha do cujubim, ramal 
antonio saraiva, ramal oriente, ramal da amizade, ramal do estudante, 
ramal Brasil, ramal do cujubinzinho, ramal tucuma, ramal babaçu, 
linha 28 de novembro, linhas do P.Ario madeira, ramal vila rio verde, 
ruas da agrilança. A retirada do material (cascalho Laterítico), 
sendo, carregamento e transporte por conta e responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Porto Velho, A laterita devera atender as 
Normas do DNIT nº 098/2007-ES (Base estabilizada granulométrica com 
utilização de solo laterítico); - CBR/ISC ≥ 60% (Método DNER-ME nº 
049/94 – Solos – Determinação do Índice de Suporte Califórnia 
utilizando amostras não trabalhadas, nas condições de umidade ótima e 
energia AASHTO intermediário); Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga 
de 10 ibs); Limite de Liquidez ≤ 25%; - Índice de plasticidade ≤6%; - 
Equivalente de areia ≥ 30%, tais características deverão ser 
comprovadas mediante laudo técnico elaborado por empresa 
especializada idônea e registrada na entidade profissional 
competente, caracterizada por Laudo de Analise Granulométrica 
avaliando a distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de 
grãos, considerando a quantidade de material, em massa, retido nas 
peneiras da série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2; 0,6; 0,3; 
0,15 mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a 
NBR 7216 (ABNT, 1987). Além da curva de composição granulométrica 
também deverão ser definidos, no ensaio de granulométrica, o modulo 
de finura e a dimensão máxima (diâmetro Máximo) do agregado.

mailto:jalapao.cascalheira@gmail.com
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