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ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Registro de Preços Eletrônico - 012/2021 

Datas Relevantes 
Publicado Inicio de Propostas Limtte de Impugneoillo Final de Propostas Inicio da Sassito 

2.',1161.70... oe. OC 30/06/2021 08:00 30/0672021 08 30 

Pedidos de Impugnação 
Data Pedido 

' .4 17  

Ii 16111,1C.A7  IVA EM  ANEXO 

Pedido Data Resposta lemmata  

'OiL'O DE IMPUGNA::•kr • 24/iiril2021 - 16..27 fridefenco 
Al. 

Arquivos 

PdiJ PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL PE 012 2021  pat  

A CPI ver!licx».; as  exigencies  feess met:home ao pedioo •:te imougnaçAõ e ar. correções  Imam  realizadas atracas da Reiiticaç-io conforme I Rati6cag6o ane.ada ao Processo no 
Portal de  Cameras  Publicas As cocrecões cio •:Iclusulas ribis interfarem no  (memo  de referencra do Edital rido modifica e fle10.mpeae a realização da propostas portanto o pedido  
an  ImoLignaçáo Indeferido 5 que lararn sanadris. 

!tens Licitados 
Código Produto V. Referencia Qtds Obis  Mln. Unidade Situação 

111111 ANTAÇA0 DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO 300 000 00 •  UN liornotogacio  
INTER  TRAVADO NO MUNICiPlf  Lit  
tr1AGALHAES DE ALME:IDArfr1A. NAS 
LOCAUDADES 
RUA BERNARDO SILVA LOPES 
TV PEDRO ESPINOOLA MOREIRA 
RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES 

Documentos Anexados ao Processo 
Dmirnentia  

PLANS  HA- P'.VIES U TAÇAL) EM 61. OCO 

• E  [ill  .t PAVIMENTAÇÃO pai 

;4E1 IFICACÃO 012 pdf 

• 
Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data Assunto Frase 

idiõe/20.21  -Ii Irripugno,r/c e .  triad./  pare o prccessc. VocA miLeteu um nii•vo nedido de impugnaçao no g.vooesso 012:2021. 
312i202 • 

Acesse o seu ambiente, locado para verificar os detalhes. 

30:96/2021 -11 05 Nevociaçáo aberta psra o mocasso Voce  recebeu  lilt  00,10 pedidn de riegociaciio no item 1 do processo 012;2021. 
012/2021 

Acesse amber:lc,  logodu para os detaines 

91/07/2021 -16.13 NeC:4:,k aterre ri oruccaso Voce  re-:,.•beLi um novo pedieli: necoom-ici ”io lemei 0001 do processo 012,2021. 
0,2202 1  

Acesse e• seir ambieme tortacio pera rei Soar os detail:es 

01/07/..!021 •  It,  14 DC,:igthantti.> kolicitados pais0 1: oram oiligtin‘cias no  :tern  0001 do processo 012/2021. 
tr ocessi. 012/2021 

Acesse o seu  ambience  logado para verificar os detalhes. 

Vencedores 
Cddigo Produto Fornaedo. Modelo Marcat Fabricante Melhor Quantidade Valor Total 

Lance 

Data 

COMPRAS  
DMA! srim 



0001 au•piarutacian de CATEMAR 
Pa•Anieniacio eiiitioc 'TERRAPLE.NAGEIVI 
inter iievado inuincipic CONSIPWOES FREt! 
dc ittaciali rieS no 
Alineelarkia..1.3% 
loc./Aviaries 

Elernardo Silva Lope, 

PROPRIA PR OPRIA 293.218 55 293 216 55  

IV Espindola 

'ruLuuudu) fa Silva 

Declarações Obrigatórias 
TBulo Declaração 

Lir-clafaç ao Conhecimento i 0.: funs  legc.s doe ccohe.cc, to:1as 55 109155 do edital. bem come, todos os requisilcs de habilitagao e 
urAha pr4osin ema ein conformidade com as exigencias ao instrumento convocatroo 

Deeiaracad  cue  IneAistencia no Invectitivos DE—;aro para os devidos fins legais.  ern  C,rnpfunento ao exdo no editsl que ate a presente data inexistem fatos 
,;W:voS  pa;  a e habilitaylo rn presente. prt.Ce,S0 I•eitaiOno. ciente da  obi  igatortedade de declarar ocorrianaas postenores. 

Minores Deciauo  pars  os devidos fins legais confonnue o clispcsio no inciso V do  art  27  :la  Lei 8666. de 21 de  luring  de 1997. 
aerestido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999. que não emprega  manor  de dezoitc anos cm trabalho noturne. perigoso 

e no emprega menor de dezesseis  Linos.  

Eieclecação do Veriaxiacle Dec ¡arc:  cumpruf os ,F)q,iiS.!OS de habilitacao e  Clue  as declaraeões informadas são verificas confcreue paragralos 4' e 5' do 
ir, 024.2019. 

• As cieclaraecies suptariiadas  

Propostas Enviadas 

0001 - Implantação de pavimentação em bloco  inter  travado no municipio de Magalhaes de 
Almeida/Ma, nas localidades: 
Rua Bernardo Silva Lopes 
TV Pedro Espindoia Moreira 
Rua Raimundo da Silva Lopes 
Fomecedor CNPJ/CPF Date Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitirio Valor Total  LC  

123/2008  

CENTER SERV 64 467 6.4-4/..001- ..'9'0612021 - INTERTRAVADO PROPRIA 294 859 68 294.859 68 Sim 
SERVICOS E. :12r.:827 
LOCACAO DE MAO DE  
OBRAS IPEL I 

CAT E MAR 01 .382. 204/0001- 29/65/202  i  - PRCPRIA PROPRIA 1 294.646.62 294.646.62 Sim 
rERRAPLENAGEIVI E 06 18 5945 
CORM PIKAES 
EIRELI  

RONALDO PEREIRA 13.120.151/0001- 2.9/06/2021 • SERVIÇOS PRESTACAO DE 1 300 000 00 300.000 00 Sim 
DA SILVA 25 1559:22 SERVIÇOS 

L M RABELO VERDE 10,?. 13.'•:0001- 29/06/2C.7 •• Gonforine Edital Confowne End:A 30(1000.00 300 000.00 Sim  
'Sail  

Canal 10831 172iWC1. 29/Ci6/2371 - DIVERSO DIVERSO 285.000.00 285.000 00 Sim 
Emcireeie.iitnehtose  SO  2C• 

LTDA 

AF,NO ENGENHARIA E :13.533.344/000/- 3010612021 • ARNO ARNO 293.133.67 293.133.67 Sim 
CONSTRUC'AO TDA O1445 ENGENHARIA ENGENHARIA E 

coNsTRKio 
L IDA-EPP 

Validade das Propostas 
Fornecedor  

CENTER SERV SE RVICOS E LOCACAO OE MAO DE uBRAS EIREL1 

ARNO  ENGENHARIA  E CONSTROCAO I  TUA  

RONALD')  PEREIRA  DA  SILVA  

Canal Ernpraendm..,ntose constr.c.de:7. LTDA 

L M RASELO VERDE 

croTidAP IE EN//GEM F CONS TROÇOES FIRELI 

CPF/CNPJ Validade  (conform  *dial) 

04 487.834/0001-24 60 dias 

23 533.344/0001.81 60 dos 

13 I0.151/0001-25. 60 duas 

10.631 172/0001-60 60 dias 

10 672.133/0001-68 90  (has  

01.382.204/0001-05 60 dias 

Lances Enviados 

0001 - Implantação de pavimentação em bloco  inter  travado no municipio de Magalhães de 
Almeida/Ma, nas localidades: 
Rua Bernardo Silva Lopes • 

COMPRAS aeraila eleitoriicarrierce nu Poilal de Compras Púbiims  Pill 'as 151251" • 
t t:- 

vrtas /r4 



r •• • 
....A • • t c-8 

rerlinnic• • .1 
• .4. 

Vtr!.:70: 

TV Pedro Espindola Moreira 
Rua Raimundo da Silva Lopes 
Data 

29/06/2021 - 15 5922 

Valor CNPJ 

' :5 la1001-2S,  • RONALD()  
..:EIRA  DA SU VA 

Situar* 

Cancclado - Descumprimento ao item 6.1.a elAtestado de Vssiorsa 
asssnado pelo servidor tesponsAvel 35 empresas poderão DE CLARAR 
cespensa de Vistoria. se  responsabilizando por  guess  quer praluizos 
deton entes da  nap  vistoriar os treahos licitados. 
Desaumprimenta  so  item 6.10 . "as declarações e proposta smcsal 
at'i.n.io ser assetados digitaimeale atraves de assinatura digital para 
rAsriteri, aos mesmos autenticidade e integridade " 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  exigencies  do 
presente Editat e seus Anexos.. 0110712021 14 22 37 

29al1-/2021 • la A  la sprapostal 01. 6.7.204/0,001-05 - CATEMAR 
TERRAPIENAGEM E  CONSTRUÇÕES  
EIRE( 

Valido 

Cancelado Descumonmento ao  darn  6.1 5 es Atestado de Visa/cm 
assinado pelo servidor responsavel. as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabdizando por  guess  quer preasizas  
dews  rentes da não vistoria. os trechos licitados 
Descumprenento ao item 6.10 as declaraçaSes e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente atrevas de assinatura digital. pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade ' 

6.11 SeMo soarailtaaas iscaantes que aac atendes  ern  as exsgencias do 
presente. Eciital e seus Anexos . 01/071021 15 1850 

Canretado -13.asaumparneoto ao item 6.1 5  el  Atestado de Vsstorsa nao 
condiz CM o Pregão Eietranico 
01212021. 
Descumpanento ao  stem  6.10 - . 'as dedal ações e proposta  neat  
deverão  set  assinados digstatmente atraves de assinatura digital, para  
confers,  aos mesmos autenticidade e integridadea 

1-11.  Sera,,  inableadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
presente Evat e seus Anexos 01107/2021 14 5)3 50 

Cancelado Descumprimento ao aem 6 11. e) Alestado de Visiona 
assinado pelo servaior responses-el  as ernoresaS poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando por  gum  quer prosuizos 
dacorrentes da não i,istoriar os trechos siceados. 
Descansprimeilo ao item 6 10 - . :as declaravies e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente atravas de assinatura digilat pare  
confers,  aos mesmos autenticidade e integridade. 

Plarelha Orçamentena não condiz  corn  o Pregão Eletranico 01212021 

5 11. Se; .ão saabiatalas hatarees qae não slenderer's-. as evigencias do 
pesente Edstal e seus Anexos 01/012021 15 08 58 

Canaelado Desosnprimerno ao item 85 1. A proposta comercial. 
"este  momenta  não dever canter naaos que identsfigoern a licitante 
Contorme o  Art  30. PAR 5^  cf.> Decreto 10024/19 Durante a sessão 
publica os licriantes  sari* ii if  ormados. em tempo real do valor do 
menor lance registrado. vedada a identificação do licitante. 011071021 
60132 

24.Cl6ria. - 18 '8:i7 31:6 0.>0 ¡pfory.:sts; Ka0001-68 M RABELO 
VF1-taal 

25/06/20;i - 20 08:27 4.65G11lipaaeatas al 48: 8a3/0001-24 - CENTER SERV 
SEPVICOS E LOCA::A0  DF  MAO DE  
OBRAS  EIRELI 

29/06/2021 - a0:10 285 )i3.. 10.631 172im3l-63 - Canal 
E.T•pf eendireentose C•anslruções LIDA 

30/06/2021 • 01.4416 7.2a13'-a7 :amp:axe. 21 a44/0001•61 • ARNO 
ENGENHARIA I CONSTRUCAO L TDA 

M0/06/2021 - 10 18 25 291 218 55 01. l82.204/0001-05 - CATEMAR Vale*, 
TERRAPLENAGEM E CONS TRUCÕES 
LIRE11.1 

Canceled:,  - Descamprimento ao  ten',  6.1  Set  Atestado de Visiona 
assinado pelo sal-valor responsavel. as empresas poderão DECLARAR 
aispensa de Vistoria, se resocnsabsiszando por  guess  quer preiuizos 
decorrentes da não vistca* OS tresatos licitados 
Descurronmento ao item 6.10- ..."as declarações e proposta srocial 
deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital para  
confers-  305 mesmos autenticsdade e integridade. 
a 11. Serão isaabilealas licitantes que nao atenderem as  exigencies  do 
preaente Edstal e seus Apoios 01/07/2021 14 22 37 

Caree.tada Descamprenento ao  stem  6 I 5  el  Afetada de Vistoria 
asssasado pelo secador respansavel. as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vsssurse. se  resnensabilizando por  gums  quer prestazos 
decorrentes da não vsstarsar os trechos Sic:Maas 
Descumpnineoto ao item 6.10 as declarações e proposta .rvcsal 
claverao ser assinados digitalmente atrases de assinatura digital, pera 
confersr aos mesmos autenticsaade e integridade. 

Planilha Osaamentania não condiz com o Pregão Eletranico 0121021 

0 1; S,-sac.  •napetadas licitantes que nao atenoerem es ex.genc.sas do 
p•asente Ezetal e seus Anexos . 0107/2021 1508:58 

Cancelado • Descumprirnento ao item 6.1 Sei Atestado de Vistoria 
aasinadn pela servicsor responsaves as empresas poderão DECLARAR 
asspensa de Vivaria, se responsaolizancio por quais quer preiuizos 
decorrenies da não vsstonai os trechos licitados. 
Descumprimento ao item 6.10 - . "as declarações e proposta inicial 
deverao ser assinados digitalmente atrases de assinatura digital pare 
cenfeas aos mesrnos autenticidade e sntegrsdade " 
-.• 1. Sarcia inatettadas licitantes case não atenderem cs as exigenas do 
rfezente  Easel  e Aneaos 01107/2021 

t 
1  

- la 284.000.00 -13_1:0 ta1/00t-2S RONALDO 
PERiliRA DA 5ILVA 

101%/2021 -1C.22 Irl 281 Was 00 l0.531 s 72/0031-50 Canal 
Empseend.mentose Construaajes LTDA 

3006/21121 - a5 282 1,00 00 13.120.15110001-25 - RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

COMPRAS %eel,  a-saw-noire no Postel ats- (Mi''' Ss Paola:as 2:,)ii:02 1 as 15 2.6 •. 2. 
DIM) or•Br:: 



3010512021 • 10'28 5'5 :18.00o 00 1S.,  V; 1.5110001•75 -  RONALD()  
PEREIRA DA SILVA 

30/06:202 - ti.  29-41 274 0.10 00 10.8a1  ;7210031•6C1  • Canal 
Suit' cur Construcões LIDA 

• 

...50/C/21)21 - 10 26 22 !r2.;521 17:1f:4201.6D - Cara' CanCelad0 CleSCUMprimen10 ao item 6.1.5 e')AteStadõ de ViVona 
Empreendinientose Consoulties LIDA assinado pelo servidor responsavel, as empresas poderão DECLARAR 

dispense de  \Astoria  se responsabilizando par quais quer prhuizos 
decorrentes da  man  vistoriar os trechos licaados. 
Descumprimento ao item 6 10 - .. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinados digitatrnente através de assinatura digital. para 
corirenr aos mesmos autenticidade e integridade. 

,3051012021 • 10 27 28 i 3 12S.15-1!:::)01•2f, • RONALDO 
PEREIRA DA SILvA 

Planilha Onsarnentana não conde com o Pregão Eletronico 01212021. 

e• 11.  Sera°  inatalitadas licitantes que não atenderam es  exigencies  do 
presente Edital e seus Anesos .. 01/0712021 15 06 58 

Cancelado - Descumprimento ao item 6 1.5 e) Atestado de Vistoria 
ssariado pelo sersidor responsavel. as empresas poderão DECLARAR 
dispenaa de Vitoria.  55 responsabilcancto por quais quer preitazos 
decorrentes da não vistoriar os trechos rioted:A. 
Descumpamento CO item 6 10 •• .'as declarações e proposta  allow  
deverão ser assmados dsoltalmente atraves de assinatura digital. pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11. Serão Inaba:Was lialantes que não atenderemàs isigersaas do 
presente  Eclat  e seus Anexos.. 01/07/2021 14:22.37  

3013E.1202.1 - 27.aCi 83XI0.00 10.631.1724)001-S0 -Canal 
Errioreenrsmentose Constroçooe LIDA 

Cancels-4o - Desc.umprimento ao item 5.1.6 e Atestado do Vistoria 
ass:nado pelo servidor responsavel, as empresas poderão DECLARAR 
discalsa de Vista,* se responsabilizando por quais quer prejuizos  
deco,  rentes 1 C vistoriai os trecsios licitados 
Desourripranento ars item 6 10- as declarações e proposta iniciat 
deverão ser assinados digitainiente através de assinatura digital pare 
conh,o,  aos mesmos autenticidade e integridade " 

3i!0t1 3 '0- 4:-- 2.:3.0133.00 13 120 16153c,111 -?5 R3NAL.D() 
PEREIRA DA SILVA 

3Oil"36/2021 -10 32'37 2.70 Oda 09 1.3.12) '51102a1 •25 RONALD()  
PEREIRA  DA  SILVA  

3•111.RWC)21 • 10 01 5dil (I0 1C.E31 172'0061-0C - Canal 
Ernpree•id.ineilose Coratru.:5ei LIDA 

Planillta  Orr-mental-1a não  toad,: coin  o Pregao Eletrônico 012/2021.. 

6.11. Serão inatilitadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do  
presents End  tal e seus Aneros 01/07/2021 15.08.58 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.1.5 et Atestado de Vistoria 
as-salad°  pa lo servidor responsável 3S empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando por quais quer preluizos 
decorrentes da não  almoner  os trechos licitados 
Desconprimento ao item 6 10 - as declarações e proposta 
deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital. para  
conifer!  aos mesmos autenticidade e inlegridade.' 
6.11  Sera  inabilitadas licitantes que não atenderem às  exigencies  do 
presente Edital e seus Anexas 01/07r2021 1-1 22 37 

Caiicelado - Descomprimento no item 6.1 5 et Atestedo de Visiona 
assinaao veto ,ervial,  respansavet as empesas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria, Se responsabilizandc por quais quer prealizos 
deromenies da ma vistonar os trechos licitados 
Descumprimento ao item 6.10 - .."as declarações e  provosts  ,niciai 
deserãs, ser assinados digitalmente atraves de assinatura digital, para  
content  aos mesmos autenticidade e integridade ' 

Planilha Orçamentaria não conde  corn  o Pregão Eletrônico 012/2021 

6.11 Serão inabilitadas licitantes que não atenaerem as evidências do 
Presente Edital e seus Anexos .  Of  /07/2021 150858 

CON:MS4c- - Descumprimento ao item 6.1.5 ei Atestado de Vistoria 
assinado pelo servioor responsável. as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria, se responsabileando por quais quer pleluiZoS 
recorrentes da não vistoriar os trechos licitados. 
Descvnprimento t.o item 6.10... "as declaraiAes e proposta ,nicial 
deverão  set  assinados agitalmente atrav-is de assinatura digital pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade ' 
6.1t. Serão inamtadas licitantes que não atenderem ás exigências do 

esera Edital e seus  Anon-is. 011070021 14 22 37 

Cancelado Descomprimento  at  item 6 1.5 a) Atestado de Vistoria 
assinado pelo servida responsável, as empresas poderio DECLARAR 
del:visa de Vissaria. se  responsabilizando  poi  quais quer  prosaism  
decorrentes da nea ristoriar Os trechos natados. 
Descumpornento ao item 6 10 - . 'as declarações e proposta 0001 
ch:.verão ser asseados digitalmente através de assinatura digital, pare  
confers  aos rriesmos autenticidade e integridade. " 

Plandha Orçamentaria irão conde  CAM  o Pregão Eletronitton124,02.1 

5 11 Serão ieataiitadas hatarites  goo  não atenderern as exigências do  
present('  Editai 555.5 Amixos. 0150'12021 15 OS 58 

C.'aricelado • Descomprimento ao item 6 1 5 e) Atestado de Vistoria 
assnado  pet°  servidor responsavel as empresas poderão DECLARAR 
oispense dr Vistoria. se  responsabilizanoo par quais quer presiizos 
decorrentes da nao vistoriar os trechos licitados. 
Descumprimento ao item 6.10 - .."as declarações e proposta missal 
devera ser assinadas digitalmente atraves de assinatura digital. para 
conieni aos mesmos autenticidade e integridade." 
6.11. Serão rriabilnadas liatanles que não aterderem as exigacias do 
oresera Ed,tal e  seas  Anexos . 01/07/2(121 14 22.37 

7'.<"01u43[1::, • Descomponento aoitem 6.1 5 e) Atestado de Vistoria 
as:ailed° recto servalor responsável as empresas poderão DECLARAR 
C.:Splf::SFI de Vistoria se responsabilizando por quais quer prepazos 
deosarentes de  nit.  vistoriar os trechos licitados 
Dascurepoinento  an  arn 6 10 • .. as dedarações e proposta lograal 
coserão ser assinados digitalmente  Wreaks  ria assinatura digital para  
confers-  arts  mesmos autenticidade e integridade. 

40 0/06/2021 • 1031 3.,1 2.71 000 0i) 10.651 in/T.1001-60 . Canal 
Empreendimantose Consausaes sTDA 

Planilha Orcanienteria não  castes  com o Pregão Eletremoo 012/2021 . 

f.. t 1. Serão inabilitadas IcTta"7-L;  quo Alin  .ateederanc
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COMPRAS Docuri iento derado qkotrn,...carnente no Portal de COMpf as PLibitC3S em 12197;20- ittli 25•Cs3. 
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1,11141 MAR 



30/06/2e21 • 10 ee.:17 ese, : 12,e 151i01:11 -25 •  RONALD°  
PEREIRA DA SILVA 

30'060.21 - si4.16 2,3E:1100.00 10 831.172fiX101-F.,0 - Cap3i 
Fr ,:p-,iencitmereose e.:on51r.96es 1.11)A 

3eiree/e0.71 :',1000.00 13•121; 151;0001-15 •  RONALD()  
PEREIRA DA SILVA 

'S0;06'2021 - :0 36. 14 263 ei.710 GO 1O i3 172/00e1  -fee - Canal 
Empreendinienesse Conatrucões LTDA 

3e,06"erre i • ,Sesler 26 i;.1 I 2a 15 110001-2E. -  RONALD()  
PEREIRA DA SILVA 

en:06i2021 • 10 37 r1 .:: C100 or 10.631.1?e,61.101-60 - Canal 
Emereendimentese Construçeos LTDA 

4) 301212.21. 10 3e 5e zee  re:C. (1; 13.12:7' 151/01,01 -25 • RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

3036:20.:11 - 1') feeee ere.. 000.00 le se:1.172;0(01-a - Cabal 
Empreendimentose Censtrigeee unn 

262. 1 ie :7.5.'2,  :0 OD 1...120.141 ;ow •2:, • RONALD('  
PEREIRA  DA  SILVA  

Cencelado - Descumprenento  so  item 6 1 5 e) Atestado de  Visions)  
rissieado pelo servidor responsável, as empresas poderio DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando por  guars  quer prejurzos 
decorrentes da não  \meaner  es trecems licitados. 
Deseumpnmento ao  gem  6 10- .. as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital pare 
confenr aos mesmos autenticidade e integridade. • 
6.11 Sere° inabilitadas licitantes que não atenderem es eeigencias do 
presente Edital e seus Anexos 01107/2021 14-2237 

Cancelado - Descurneornenio  au  item 6.1  5 e) Atestado de Vistoria 
assinado  pets-  servidor respensevel as empresas poderão DECLARAR 
chsperisa de Vistoria. se responsabilaando por quais quer preerizos 
(1.?Cdirei lies da não vistoriar os trechos licitaoos. 
Descumparnento  so  rtem 6.10- . as aeclerações e proposta ¡social  
cleverer:: eel  assinados digitalmente através de assrnatura digital. pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade •• 

Planilha Orçanerrina não condrz  corn  o Pregas Eletrônico 012/2021 

511 Serão mabildadas licitantes  quo redo  atenderem es  exigencies  do 
preserve Edital e seus  Arroyos...  01/0712021 15 08 58 

Cancetedo Descumenmento ao aern 6.1.5 et Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável as empresas pocierau DECLARAR 
cispensa de  Vision-3 se responsabilizando por quais quer preitrizos 
decorrentes da náe. vrstonar os trecnos licitados 
Deseurnprunento ao item 6 10- . • as declarawes e proposta mica! 
deverão ser assinados digaatmente através de assrnatura digital  pars  
confers aos mesmos autenticidade e integridade. 
6 11 Serão ieatelnadas licatarees que  ere°  atenderern as  exigencies  do 
presente Edital e seus A'rexos . 01/012021 14 22- 37 

Cancelado • Descumpnmento ao nem 5 1 5 et Atestado de Vistoria 
assinado pelo servido,  responsevel as empresas pcdereo DECLARAR 
dispense de eastona se responsaorlizando por quais  (leer  preerizos 
decorrentes da não vrstoriar os treceos 1)055005 
Descumprimento ao item 6.10 - declarações e proposta riiOiitt 
deverão ser assinados digitalmente através de essrnatura digital. para  
centers  aos mesmos autenticidade e enegndadee 

Plardha Orçamentena não condis com o Pregão E letneeco 0120121  . 

Eli Serão iriatelitartas Sc.:tales que  nee  atenderere as exrgencias do 
presente Edital e seus Anexee... 0107/2021 1508 58 

Cancelado - Descumpnmento ao  :tern  6.1.5 e) Atestado de  Visions  
as-nado pelo  server.),  responeavel. as  erne+  esas poderio DECLARAR 
dispense de Vistoria, se responsatelizando per  goats  quer prereizos 
decomentes da  nee  vistoriar os trechos licitados. 
(»sc.:memento  ail ACM  6.10 - ..Ias declarações e proposta incial 
deverão eer assinados argitalmente atrases de assinatura digital. para 
cor-teor aos mesmos autenticidade e Inteendarfe • 
6 11. Sereo rnatrieadas que não atenderem is exigências 
presente Eleai e seue Anexos.. 01/07/2021 14.2237 

Cencelade - Desesimprimento ao  den,  6 1 5 e) Alestado de Vistoria 
assinado pelo servido,  responsevel, as empresas poderão DECLARAR 
erspensa lie Viemos. se resporisabilieendo por quais quer prejuizos 
aeccerentes da neo erseerrar  cis imams  lexados 
Descumprimerto ao item 6 10 - .. as declarneies e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente através de ass:nature digital,  pars 
careen  aos mesmos autentrerclacle e integridade.  

Planate Oneameetei la  não  eoediz  com  o Pregao Eletronicc, 012,2021 

6 11 Saião  mat-eludes Ircearites que isto atenderem és eeigênciae do 
pesente Edita! a seus Acesos . 01/07'2021 15 08 58 

Cancelado - Descumprimento ao riem 6 1.5 e) Atestado  tie  Vistorie 
assinado pelo servidor responsável as empresas poderão DECLARAR 
dispense de VSIdf M. se responsabilizando por quais quer prejuizos 
decorrentes da não vistoriar os trechos licitados. 
Descumpernento ao item 6.10 - ..as declarações e proposta  'revel  
oevereo ser assinados deatalmente caraves de assinatura digital pare  
corder  ir aos reesnros autenticidade e integndadee 
6 11 Seio rriaberadas lienantes que ruo ateriderern :as e.eigencras de 
pres,snte. Ednal e seus Anexos. 01/07/2021 14.22.37 

Cancola& - Descumprimento ao item 8.1.5 ei Atestado de Vistoria 
assinado pelo sersido, responsevel as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando per quais quer preiurzoe 
deeerrentes da não visloriar os trechos Ircitados. 
Deecurnpreeento ao nem 6 10 • .eas declarações e proposta limal 
deverão ser assinados dignalmente através de assinatura  dived pars 
center:,  aos mesmos autenticidade e integridade." 

Piaertha Orcamentaria não coreez  corn  01-agiu Eletrenico 012/2021.. 

is le seem:, inaerstaeas ['waives  que  neo  atenderem  is eergêncras dc 
preserve  Edital  e sale  Anexos...  01/07/2021 15.08 S8 

CVI5e13d0 • DeSCUMI.Niirient,:. ao rem 6.1  5 et Atestado cre Vistona 
assmado pelo servidor responsável, as es-presas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria. se responsabezance  poi' guars  quer preiurzos 
decorrertes da não vistoria,  os trechos licitados 
Deseemrpereento ao  earn  6 10- . as declarações pr000sta inicial 
devereo ser assinados digealmente atreves de assrnatura digital. para 
eonferir aos  'memos  autenticidade e integridacle. 
fie 1 Ser ao matelitadas  Wearies clue  neo ateriderern as exrgencias do 
presente Betal e seus Anosos. 01/072321 14 22 37 

• --- --- 
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30/a5Li )21  10.1. 32. ..r.52 000 00 ;2.120 151/0001-25 - RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

3i)/0612.021 - 10.6S 2.)1 000.00 10 8.31.172/0001-6C - Canal 
Erripeendimentose Construções LIDA 

Cancelado • Deso.snoriinento ao  Rent  6.1 Ge) Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável, as empresas poderão DECLARAR 
dispense de  Vistula  se responsabilizando par quais quer prejuizos 
decorrerdes da não vistoriar os trealos licitaclos 
Desetsborimento a0 Sem 6 10 - as declarações e prOpasta 
daveráo ser assinados digitalmente através de assinatura digital.  pars 
sorter<  aos mesmos autenticidade e integridade: 

Plarilha  Of  carnentana não condiz com o Pregão Eletninico 01212021 

6 11. Serão inabilitadas botantes que não atenderem as evigencias do 
presente Edital e seus Anexos . 01/071202.1 15 06 58 

Cancelado - Descumpninento ao item 6 1 5 e) Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável. as empresas poderão DECLARAR 
dispense de ViStOri3 se responSabilizan(ío por quais quer prejuizos 
decorrentes da rac.- a,  'os trechos licitados. 
Descomprimenta -sss 10 - as declarações e proposta inicial 
deveião ser , t;rt.ralrnente  Waves  de assinatura digital, pare 
conferir aos mesi,- ...;i,tenticalacte e integridade. • 
6  ii  Serão licitantes que não atencerem as exigências do 
preseolo Ediial .s 01107:2021 14 22.37 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.1.5 e) Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável, as empresas poderio DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando por quais quer prejuizos 
decorrentes da neo vistoriar os trechos licitados 
Descumprimerna ao item 6 10 - 'as declarações e proposta  ¡moat  
deverao ser assmadns dtgitalittenie atraves de assinatura digital pare 
conferir aos mesmos autentioriade e 'Mew/Jade 

a:),Cie./.A.Q1 • 10 33 3 1'64 00 0.531.17:W001-60 • Canal 
Eini.seerwimentsse Conseuções LIDA 

Orçamerearia nõo condrz com o Pregao Eletrônico 012/2021.. 

• ,37.,t05/2u./1 10 40.03  

o1 Serão eatstsadas Issiantes que não atanderem as  exigencies  do 
rmso  Eel  c i.eaS Anesos . 01/07/2021 1E.08.5l3 

250 0/X.00 04 48.93410001-24 -  CENTER  SERV CaricalaUs - Descumprimento ao item 6.1.5 e) Atestado Ic Vistoria não 
• SERVICOS E LOCACAO DE  MAO  DE condiz com o Pregão Eletrônico 

OBRAS E IREL I 012/2021  . 
Descumprimérto Sc. item 6.1(1- . 'as declarasões e proposta inicial 
deverão ser assinados digoasnenie através de assinatura digital  pars  
coeferir aos mesmos autenticidade e integridade 

6.11 Servo inabilitadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
presente Eudal e seus Anexos.. 01 /07/2021 14 53 50 

30/056.07'1  10 40' t 4 240 0)0.00 13 120 151/0001-25 -RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

Cancelado - Descumcs rmento ao item 6 1 5 ei Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsavel as empresas poderio DECLARAR 
dispense de Vistoria, se responsablizando por  gums  quer preslizos 
decorrentes da  rite  vistoriar os trechos licitados. 
Deste mi. :ft!ento  so  item 6.10 - ..."as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinados aigitalmente atrases de assiiialisra digital. oara  
contact cos  mesmos autenticsiade e integridade." 
5.11. Serão irebilitadas licitantes que não etenderem as  exigencies  do 
presente Eddal e seus Anexos... 01/07:2021 14 22 3? 

.'46 000_00 10.631.172/0601.5C- Canal Careta-Jo  Descumpriniento ao  dent  6.1 5 ej Atestado de Vistoria 
Ernpreenciimentose Construções LIDA ossinado pelo servidoi  responsive!.  as empresas poderão DECLARAR 

dispense de Vistona, se responsabilizarioo por quais quer prejuizos 
decorrentes da neo visionar os trechos licirados. 
Descumprimento ao item 5 10- . 'as cieclasaçaes e proposta inicial 
deverão ser assinaclos digitalmente através de assinatura digital  earn 
center.,  aos mesnor. autentesciade e integridade: 

Orçarrieritana mid C.OnL112 Cunt 0  Prega)  Eletionico 012i21121. 

G t"? 

le i;3/01.,12021  10 4  i  N  047.00 00 13.120.15110001-25- RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

t tO 4 .js 246.04:0.00 10.6.31.172/0001-6C -Canal 
Eimpreendimentose Construçtes LIDA 

5  ii,  Serão inabilitadas licitardes que não atenderem is evigencias do 
sieseote Edital e  sews  Anexos.. 01/07/2021 1608.58 

Cancelado Descomprimenlo ao item 6.1  So)  Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável, as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Visioria. se  responsabilizando por quais quer prejuízos 
;Jecorrentes da nao vistonar os trechos licitados 
Diiscomprirnento ao  ;tern  6 10 - declarações e proposta inicial 
(leverão ser ass,nados digitalmente atraves de assinatura digital. Para 

aos mesmos autenticidade e integridade. 
811. Serão inabilitadas boiantes que não aieriaerem is esigencias do 
presente Edital e seus Anexos.. 01/07/2021 14 2237 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.1.5  el  Atestado de Visiona 
assinado pelo servidor responsiveS as empresas poderio DECLARAR 
oispensa de Snstoria se responsabilizando por quais quer prejuizos 
decorrentes da não visloriar os !rectos botados 
Descumprimento ao item ta 10 - ... 'as declarações e proposta missal 
doverão ser assinados digitalmente através cle assinatura Modal pare  
confer.,  arts  mesmos autenticidade e integridade." 

Planilha Orcementiria não cond.: corno Pregão EletrOnico 012/2021.. 

611. Serão oabisiadas Iiistantes que  nee  atenderem Oro a...germs do 
presente Edital e seus Anexos... 01/07/2021 15 08 56 

Cancelado - Descumpritnento 30 item 6.1.5 e) Atestado de Vistona 
assinads pelo servidor responsavel, as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando por quais  goer  prejuises 
denorrentes de r&.:. visionar os trc-citos hcitaaos 
Descumprimento ao sam 6.10- as declarações e proposta nical 
it'Oettr 3e ser assinados digitalmente através de assinatura digital  pars 
cunt(  ri aos mesmos autenticidane e inlegriciade. 

11  Se.  ác  inabitttudasliCA3,11.03 que não atenderem as  exigencies  do 
presente Edital e seus Aitexo 1)110712021 14 22 67 

3i'li,,a2•12:.:21 • 10 42  044 000.00 '13 120.151/0001-25 - RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

COMPRAS 
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30/06/2u21 - 10 -15 24 232.0110 00 10.831.172/0001 - Canal 
Erapreendiirmaitcse (1onstruaões LTDA 

30/0102021 • 10 45 33 : Cara 00 13 I 20. 15110.)(11•25 - RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

30/0/.2./20a 1 - tat 43.aa. 35.1103.00 la 120.151/0001-25 - RONAL DO  
PEREIRA  DA SII.VA  

10/06/2021 -104403 239 031.100 10.831 172/0001-60 - Canal 
Einraiseralaneritase Constroties LTDA 

Canelado - DeaCamprimento a0  dent  6.1 5 e) Atestado de Vistoria 
assinado peio servidor responsavel as empresas poderão DECLARAR 
dispensa de  Visions  se responsabilizando par quais quer prejuizos 
decorrentes da não visionar os trachos  Lateran.  
Deacumpnmento ao item 6 10 - .. as declaragies e proposta 'racial 
deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital. pare 
coaferir aos mesmos autenticidade e integridadea 

Plandha On;a• mental ia não condiz com o Pregão  Elea  onico 012/2021. 

6.  Ii.  Serao matahtadas licitantes que  ilea  atenderem as eaigencias dci 
presente Edital  it  seus Anexos 011071201 15 08 58 

Cancelado Desciaripaimento ao item 6 1.5  el  Alestado de Vistoria não 
aandiz  con  i o Pregão Eletramico 
012/20a 
DeSCUrnOninenta ao item 6.10 - .. as aeciarações e proposta Inicial 
deverão ser assinados doraimente através de assinatura digital para  
confer.-  aos mesmos etrienecidave e inieai idade. 

6.11.  Seri()  inabilitadas licitantes que não atenderem as eamencias do 
presente Edital e seus Anexos... 01/07/2021 14:6350 

Cancelado - Dina:imp-anent° ao item 6.1.5  el  Atestado de Visforia 
assinado pelo senador responsável as empresas poderão DECLARAR 
OiSeinSa de V•stor  la.  se responsatalizar ;do por quais a:Ter prejuizos 
ciaaamantes da não vistoriar os trechos licitados. 
Descurnpaineolo ao tem 6 10 - ' as declaraçaes e proposta inicial 
deverao ser assinades digitainierve através de assinatura digital  pars  
coarear aos mesmos autenticieade e integridade ' 
C 11 Serão mabiataaas licaantes que não atenderem as exigencos do 

esente Edital e seus Anexos... 01107/2021 142237 

Cancelado - Descumpnmento ao  darn  6 1.5 e) Atestado de Vistorta 
assrado pia; servidor respoosavel, as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vivaria. se  responsaializanao por quais quer preitazos 
d6COIrente3 da nao v!storiar IS trecho-3 licataoos 
Deacumpatmento ao item 6.10 - . as declarações e Proposta micial 
deverão ser assinadas digitalmante através de assinatura digital, para  
content  aos mesmos aatentiaidade e integridade. 

.3013612a21 • 104326 • !3./a31 17a101)(11-60 Canal 
Empreendimentose Construçaes LTDA 

30100/2021 - 10-43 45 24a Chara GO (;4.287 ra3410301-24 - CENTER SERV 
SERVICOS E. LOCAL:AO DE MAO DE 
t)SRAS E IREL I 

3a-Cataialat - 1044t5 23?1O0.00 10 63! 1112/01:101.50 - Canal 
Firaseendimentoim Caastruaies I. IDA 

lar061:31- 1 to 44 4.1 ??..1 •,:.00..)0 13 120.1511000 La-a - RONALD() 
PratElia a. DA  SILVA  

• 0106;2021 - 10 45 12 e33 000 00 10.672 133/0a01 aaal D • L M RAEsEL 
VERDE 

cfgfAR,),114, 

Plandria Orçamentena  Pao  conaliz com o Pregão Eletrônico 0121.7:a21 

5.11 Serao inabilitaaas licitantes que não afenderen,  as  exigencies  do 
presente Edaal e seus Anexos.. 01/07/2021 15 0858  

Canceled°  - Descumprimento ao item 6 1.5  el  Atestado de Vistoria 
acartado peto  sea  araar respransavel as empresas poderão DECLARAR 
dispense da V.s!.-Y -a w respoosabdizando por  guars clue!  prejuizos 
Cecerreoles stwar ou trechos iicitaaos 
Deacumparnento t .!c-m 6.1(1 - "as declarações e proposta iniaial 
ueveract 0.2ildInhnte atrases de assinatura digital, pare 
conjere aas mesmos autenticadade e intearidadea 

Pier:Rita Cromer-IWO não  candid  com o Pregão Eletrônico 01212021.. 

6.11. Serao inatalitadaa licitantes que não atenderem às eaigencias do  
presents  Edital e seus Ane>di . 01/07/2021 1503:55 

Cara:slaw • Descumprirnento isolem 6.1 5  el  Atestado de Vistoria 
assmaao pelo seramca reamnsavel as empresas pcideiata DECLARAR 
dispensa de Veto ia. se  responsabilizando por  guars  quer prejuizes 
aecortertes da  nail  visionsi os trechos licitados 
De.scwnprimento ao item 6 10 - ..aas declarações e proposta ncaI 
deverto ser assinados digitalmente através de assinatura digital para 
coraenr aos mesmos autenticidade e integrartate 
6.11. Serao Metal:tad-3s licitantes  Clue  nan as  exigencies  do  
presents  Editai e seus Aneaos 01/07120a 14 22 .3"( 

Camtelado • Descumprimento ao item 6 1.5 e) Atestado de Vistoria 
assado pelo aervinor responsável. as empresas poderão DECLARAR 
d5per.S3 de V.S10,13. se responsabilizando por quais quer prejuízos 
aecarrentes da tão vivaria; os treahos licalados 
Descumparnento ao  den  310- ...as declaracaes e proposta Racial 
deaciram ser assmados digitalmente através de assmattira digital. para  
confect  aos mesmos auteriticidade e integridade." 

S  ii.  Serao inabildadas licitantes que não atenderem as erigencies ao 
presente Edaal e seus Anexos... 01/07:2021 1e.18 59 

Canaelado • Descomprimentc ao  tent  6.1 5 Atestado de  Visions  
assinado pelo servidoi responsavea as empresas poderão DECLARAR 
d'sPerisa de Vistoria se responsabilizanao por  qua*  quer welt/a:as 
ae.aorrentes  Jai  irãOvistoriar os Ireallos licitados. 
Oescamprimeeto ao item 5 10 - as deriaraçaes e proposra ficaI 
oeverto Ser assinados dignainiente através de 855:flat:m3 digital  oar.;  
conferir aos mesiTIOS autenticidacle e integaciade. 

Plai  aria  Orçarneritana :vão condiz com o Pregão Eletronic-o 012/2021.. 

% 11. Serao inabilladas licitantes que não atenderem âs erigencias do 
vi...lerite Eval e  sea,  Anexos 3l/07120:1 16 08 Se 

- Descarriprimento  ac  item .; 1 e) Atestado de Vistoria 
assiriado pelo servidor responsavel as empresas poderão DECLARAR 
caspenaa de Visiona, se responsabilizancto por quais quer preluizos 
decorrentes tia  Mr.  vistoriar os LeChOS licitados. 
Descuraparnento ai; aern 6.10 - ... as decaarações e proposta 
de-coroo ser assinados digitalmente avaros de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11 Serão inatalitadas  'maws&  que n5o aienderent as  exigencies  do  
Wearies  Ed!tal e seus  Maxus  . 01/07/2021 14 :2 37 

a" a • 
• a  . 

r•aaja..-a. • 

Dectimento gerado doom:merrier:re no Portal ae Compras  Palaces ern  12/07/2021 és 1 2t13: 7: 



30/0E42021 -1046.04 '230.000 00 10 631 1721000140 •,.1anal 
Empreer.o.iireolOse Consmetes L TDA 

30ree.i.7.0: 104? 07 22.7 00e Oe 10 831 1.)2/0001-60 - Canal 
Errereereereentose 'I:ens:Pee:As LIDA 

• 3rerrieeeeet •  IC  4 .41 .25i 7.:t.;  tee  11 ..2..e 151000I ..'"5 - RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

!!'; -i5;íIj 2.4 10300 10.;:r.3-. 172/0001-60 - Carer 
E.repreenduneelose Cenetruzeires LTDA 

2.1e..1a1).00 13 120e 51/0001-21, -  RONALD()  
PEREIRA DA SILVA 

4110 ao1osr2o2 • 10415 5e .:2. fee,  te.'  10031 I e2/0001.60 • Caner 
Empreendimentose Cenatneuees LTDA 

30/05/20e1 -  le  49'11 221 000 00 13.120. :5110001-26 - RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

eeiZee2.)21 • 117. 4ZI ::23C0 ler331.172:01)01-60'Caiei 
Err p. eemerriereose (.onstruçees LTDA  

COMPRAS  
Dam Iraq 

Canceled()  - Descumprimento ao  'tern  61 6 e) Atestado de Vistora 
assmado pelo servudor responsevel, as empresas poderao DECLARAR 
dispense de Vistoria. se  responsabilear.do per quer  goer  prejuizos 
decorrentes da 030 ViStOrlar 03 trechos lustadas 
Deseenammenie ao item G.1 os clor.larpOss e proposta inicial 
deverao ser assinados digitalmente através de  assn  ;lure deptal, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade.. 

Planilha Oneementeria não conde com o Pregão E  lee one°  01212021. 

e :1.  sere,' 'nee:blades licitavas que não atenderem s eeigencias do 
preserite Ecretal e  sees  Aneeos. 01/07e:0.21 15 06 58 

Cancelado • Descumpemento ao item 6 U.S' ej Atestado de Vistoria 
ess,nado polo serv.aor responsavel, as empresas poderão DECLARAR 
dispense  tie  Visiona se responsabilcando por quais quer pre1u12OS 
decorrentes da não vistoriar os trechos licitados. 
Descumprimento ao tem 6.10 - ..eas declarações e proposta  'nicest  
deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital, pare  
(=few  aos mesmos autenticidade e integridade. 
6.11.  Seam  inateldadas Iicit&rules que no atenderem In megencias 
preseise  Edda!  e Situe Anevos.. 01/07/2021 14 22 37 

Cancelado - Denumpriment0 ao iten. 6.1.6 et Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsevef. as empresas poderão DECLARAR 
dispensa de Vistoria se responsabilizando pc.r quais quer prejuizos 
decorrentes da iãe. 4iSt0,19r  us  trechos Ircitados 
Deseurriprimento ao dam 6 10- ....as declarer:4es e proposta mical 
deserdo ser assinados dIgnalmente através de assweera deral pare 
conferir Ws mesmos autenticidade e integridade 

flaielna Orcamer  eerie  não sorri o Pregão Eletremrco 012/2021.. 

6 11  Seam  inateleadas licitantes que  rids  atenderem  Le exigences  do 
presente Ediral e seus Anexos 01/0712021 IS 08:58 

Cancelado Descumprimento ao item 6.1 5 Cr,teStacio de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável, as empresas potlerao DECLARAR 
oispensa de Vistoria  cc  responsabilizando por quais quer preeneos 
decorrentes da não vistoriar os trechos licitados. 
Descumprimento ao tem 6 10-. :as declarações e proposta inicat 
deverto ser assinados digitalmente através de assinatura digital  pars  
coreerw aos mesmos autenticiaade e integndede.'  
till  Serao maialiteress Lcrtantes  qua  não atenderem as  exigencies  do  
presenter  Edutal e seus Anexos Or/07/2021 14 22 37 

Caecelatio - Descumprimento ao item 6.1.5 e) Atestado de Vistoria 
assinado peio serviCor responsavel as empresas  prowl°  DECLARAP. 
aispensa de Vistoria, i.e resporrsabilizando por  guars  quer prejuizes 
oeconentes cia não vistoriar os trechos licitados. 
Descumprirnento ao item 6.10 - ..."as derearagões e proposta inicial 
deverão ser assmados digitalmente atrases de assinatura digital, pare 
confere nos mesmos autenticidade e integreladee 

Pi enilha Ceçamentena  oar,  conduz corri o Pregão Eeetremico 012/2021. 

6.11  Sew:  inabdeadas licitante; que ndo atereterem as eereencias do 
preseote Ed.'sl e seus Anexos . 01/07/2021 15 OS 56 

Gancelsoz - Descumpiimento ao item 6.1.5  el  Ali-arado ic Vistoria 
assinado  peel  seredor responsável as empresas poderão DECLARAR 
dispensa de Vistona, se responsatAlizando por  guars  quer ejuizos 
decorrenies da não vistoria,' os trechos licitados. 
Descumprimente as  tern  6.10 ....eas declaracees e proposta inicial 
devera., se, assinados dignaimente atraves os assinatura rtignal para 
eeriter.,  30s mesmos autenticidade e integridade 
6 '1. Serão inabilitadas I,citantes que  'Ito  atenderem as  exigencies  do 
peserite Editais seus Are  cos...  0110712021 14 22 37 

Cancelado - Descumprimento ao item 6 1.5  el  Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsavel, as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria. se  responsabitizando por quais quer preeezos 
decorrentes da reo vistoriar Os trechos licitados 
Descumprimento ao item 6.10. ....as declarações e proposta racial  
:revere°  ser assinados digitalmente awaves de assinatura Mgtal, para 
cenfen, aos rrieSrriOS autenecidade e integridade. 

Plaielha Orçamentana ruão condiz  corn  o Pregeo E leirõrirco 012;2021 

5.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  Wigan<  ias do 
prasente Editsl e seus Anexos.. 01/07/2021 15 08 58 

Cancelado- Doscumprenento ao item 6 I Sus) Atestado de Vistorra 
assmatio  peke  servidor responsavel as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria, se responsabilizando por quais  guar  Premizos 
decorrentes da não vistoriar os trechos lic.tados. 
Crescump wnento ao item 6.10 - .. 'as  doe's.  açõee e proposta  ;eclat  
rieverae ser aesunanes .1e:deem:Me awaves de assinatura digital, para  
content  aos mesmos autenticrdade e integndadee 
61!, $erão inahliladas licitante.s que  net.  ateederern es esigericos do 
reesente Edital e seus Anexos.. 01/07/2021 14.22 37 

Cancelado' Descumpernente 30 tem 6.1.1 e) Atestado de Vistoria 
033.0400 pelo servicor responsável, as empresas poderão DECLARAR 
eispernsa de Vistoria se responsabikzando por quais quer prepozos 
decorrentes da rika visloriar os trechos licitados. 
Descunipismento ao item 6 10 - as oeclarações e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente através  le  assInatura digital para 
coi  den:  aos inesmos autenticidade e seeendade 

Planuera DeAruerrteria rido eendre.  con:  o Pregão Eletronico 012/2021 

e. 1, Sereo  inabilitadas  liceartes.que nee °Veneer= its-C.14:U . 
psesente Edstal e.  seus Anexes  . /07/2021 46 oe 58., 

Qyx)3(Q  .  e9)!  

-- 

eülreel2e21• 10 46 ee e2e  feel  00 I? 120 le'res331•2:3 • RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

oreserneueo Lierale .uleir..ir.iteerneneu u)0 P1501 se Ceeleres PubliCa` em 12/07 /2021  as • Ver 



3010/42021 • 10 !if:. 00 120.11:1 /0001.25 - RONALD° 
PI:.REIPA DA SIC VA 

30/061.70.:1 - 0 51 0 t 2 1•LiK.0.00 1:s 110 151/0001-25 - RONAL DO 
PEREIRA DA SILVA 

30106/2021 -10 i t 9 215 000 00 10.831.17210001-60 - Coma 
Empreendimentose Construcóes L TDA 

C  wooed°  - Descumprimento 30  gem  6.1 5  el  Atestado de Vivaria 
assii veto pelo servidor responsável as empresas poderão DECLARAR 
dispense de  Visions  se responsabilizando por quais quer prejuizos 
decerrentes da  mac.  visionar os trechos hcitaclos 
Deseamprimento ao item 6 - . 'as declarações e proposta inicial 
devorão ser assinados digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade: 
6.11 Serão iiiabif,tadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
presente Edital e 53:15 Anexos.. 01/07/2021 1422:37 

Cancelado - Descumprimento ao item 5.1.5 ei Atestado Vistoria 
assinado pelo sersicim responsevet as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vislotia se responsabilizando por quais quer pretuizos 
decorrentes da não vistoriei os trechos licitados 
Descumprimento ao item 6.10 - declarações e proposta 
deverão ser assinados digitalmente atrasas de assinatura digital. para 
conferir aos moamos autenticidade e integndecte ' 

Plan/he Orçamentária não condiz core o Pt egio Eletrônico 012/2021.. 

6 t. Serão inataidadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
Procente Edital e  seas  Anexas.. 0110/12021 15.08 58 

Cancelado Descumprimento ao item 6.1.6 e) Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsável. 35 empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizaido por quais quer prejuizos 
cieconertes da não vistoriar  us  trechos licitados 
Descurripmento ao item 6.10 -.."as declarações e proposta inicial 
dever/lo ser assinados aigutalmente através de assinatura digital  pars 
confers'  aos  memos  autenticidade e integridade'  
6.11.  Sera*  inabilitadas licitarites  clue  neci atenderem as exigências do 
Presente Edital e seus Anexos . 01101172021 '4 22 37 

Cariaelatio • De:a:Loner iento as item 6 1.5  el  Atestado de Vistorie  
¡awned°  pelo servidor resPonsavel as empresas poderão DECLARAR 
..lispensa de Vistoria, se responsabilizando por quais quer preadzos 
crecorrentes da não vetorial os trechos licitados 
Descomprimento aa item 6.10-..`as declarações e proposta 
cleserão ser assinados digitalmente  :waves  do assinatura 1,081 para  
content  aos mesmos autenticidade e integridade.' 

30/06/2021 - 10 50:39 218..X11.1.8C.1  la 831 ,21001,  -50 - Caaa. 
Empreendirrientose I:tins:A.0es 1.7°A 

30:06/a021 - 13 El 216.000.00 13 i20' -  RONALD()  
ia-REIRA DA SILVA 

Plandha Orçamentária não condiz com o Pregão Eletrônico 012/2021 . 

6.11 Serão inabilicao'as licilantes que não etc:Mixer,  ão  exigalcias do 
presente Edital e seus Anexos .. 01/07/2021 1508 58 

Cancelado - Descump meta° ao item 61 Se; Atestado de Vistoria 
assinado Delis servidor responsava. as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vivo( ia se responsabilizando por quais  qua  prejuízos 
decorrentes da não estores os trechos licitados 
Descumprimento ao item 6.10 - ..."as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente atrases de assinatura digital. para 
confere aos mesmos autenticidade e integridade."  

It.  Santo inabilitadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
prosente Estale seus Anexos... 21107/2021 14 22 37 

• 42...„7:,21•,0 52 % -..112 600 00 Cl 12i) 15.'0.401.25 • RONALDO 
PEREIRA DA SILVA 

72::-.5.f:a.i.10 11:672.133/U001-58 L M RABELO 
YERDE 

Cancelado-  °escarpment°  ao item 61 5  el  Atestado cle Vistoria 
essinatto pelo seraidor responsável, as enipresas poderão DECLARAR 
ajspeo,se de Vistoria se responsabilizanao por  guess  quer Pretuizos 
decorrentes da  ciao  vistoriar os trechos lotados. 
Descumprimento ao item 6 10 - 'Os declarações e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital  pars  
conferir aos  memos  autenticidade e integridade. 

Oroarnentana não COnliZ COM O Pregão Eletionico 012/2021 

1. Set5o irianditacias  Weenies  que não atenderem es  exigencies  do 
presente Editai e seus Anexo  01/07,2021 1500 58  

Canceled°  - Descumprimento ao dem 6 1.5 ej Atestado de Vistoria 
assinado pelo servidor responsava as empresas poderão DECLARAR 
d.Spet1.58 de  Vision&  se responsabilizando por quais quer prepizoi 
decorrentes da não vistoriar os trechos tiritados. 
Descomprimento ao item 6.10 .....as  declarações e proposta mical 
deverão ser assinados digitalmente  aliases  de assinatura digital, para 
confere aos  memos  autenticidade e integridade.' 
6.11 Sc. _aabadadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
proseiaa e seus Anexos.. 01/07/2021 14 22..37 

CancoLdci - Descumprimento ao item 6.1 5  el  Atestado de Vistona  
assured.;  pelo servidor responsável as empresas poclerão DECLARAR 
dispense de Vistora se responsabilizando por quais quer piejuizos 
decorientes  le  não vistoriar os  medics  licitados. 
Descumprimento ao item 6 10 - ..."as declarações e proposta inicial 
dever/lo ser assinados digitalmente através da assinatura digital  pars  
confern  ens  mesmos aLiteraicidade e integnclade.` 

5.1. Sere°  inabilitadas  ',cameos  que não atenderem  as exigencies do 
presenie Edda e seas Arexos . 01107/2021 15 11859 

3010642021 •1C.:41 14 010 oo IC 631 '72/00:a •13O Canal 
E.mpruanaimentose CoastruV.ies  LIDA  

3.0;061202 54 42  255.5.1161 2a.5.1.:11.154/130:11 i • ARNO Cancelado - Descumpimento ao itern 8.61. A rxoposla COM3fCial 
ISN(sl/,NlSAIIIAE CONail ut:A0 LTDA nest5 momento. não  Severs canter  dados  clue  identifiquem a Licitante.  

Conforms  o  Art.  30 'PAR' 5" do Decreto 10024119 Durante a sessão 
pahaca. os licitantes  serer)  informaclos em tempo real, do valor do  
manor  lance registrado. vedada a identificação do licitante 01/07/2021 
16 01 32 
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Enviado por ArOUNO 

01 382.204/0501-05 CATEMAR 
It FRAPLE.NAGEM E  CONSTRUÇÕES  
EIREEI 

M7.0.1.1Jatit 

Item 

.'" 

Date/Nora 

••  id  56 1 Z'a 51 #.;(1, ) NONA DO 
PE P.E IRA DA SILVA 

Cancelado Descumprimento ao item 6.1.5 e)Atestado de  Visions  não 
condiz  corn  o Pregao Eletrariico 
012(2027.. 
Dasi:urriprimettlo ao  lam  6 - as declarações e propoita inicial 
deverão ser assinados digttalmenia através de assinatur a digital para 
cor  few  aos inesmos autenticidade e inlegridade.- 

6.11  Serb°  siabilitedas licitantes que não atenderem es eogencias do 
presente  Edda'  e seus Anexos.. 01/07/2021 14- 52:50 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.7 5  el  Atestado de Vistoria 
assinado peto servidor responsável as empresas poderão DECLARAR 
dispense de Vistoria se responsabilizando por  clue's  quer prejuízos 
decorrentes da  nip  vistoriar os trechos licitados 
Descumprimento ao Rem 6.10- ..."as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinados digitalmenie atrases de assinatura digital para 
conferir aos mesmos aLitenticidade e integridade 

1. Seio inaElluadas 1,z:denies qce não aiencierem as evige.ncias do 
preserite Edital e  setts  Ancxos . 0V07120.*:1 1422 37 

30rCi-12O21 10 vii ii: :•10.0:30 00 04 487.8U/0001-24 - CENTER SERV 
sERVICOS E LOC:ACAO DE. MAO DE  
OBRAS  E IREL I 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hors Enviado por Número ()Mao  de Data de Data de Validade Arquivo 

Expedição expedição 

i ;AI i.. MAR 29/0t712021 - JOSE  RAIMUNi.i0 ....:,, CATE MAR 2 ,41 -;:.-*-- 2--:,,..' , .,.:..,' ,......':i  
7RAPU:NAGEM 1666 DUTRA NETO i71 n.r,  . j.;...(..;..i •\ i. 

• 

:- ,N:,.. 7•:-=.::,:.'6E::,.- 
im;;•.i i 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intenção de  Recurs* Recurso Contrarrazão 

0001 - Implantação de pavimentação em bloco  inter  travado no município de 
Magalhães de Almeida/Ma, nas localidades: 
Rua Bernardo Silva Lopes 
TV Pedro Espindola Moreira 
Rua Raimundo da Silva Lopes 

Intenções de Recurso 

CNPJ 

••  
RONALD()  Pt REINA DA 
SILVA 

Data de Envio Intenção Julgamento 

25 1 . Declaro a intenglio de recurso re  rente a inabilitação da empresa  RONALD() Indeferido 
PEREIRA DA SILVA tR P DA SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS) tendo eis 
vista, que a Sra Pregoeira alegou o desciimprimento dos  dens  6.1 5  alines  E. 6.10 
e It  do edital do PE 01212021. Ademais, recorro ainda da habilitação da 
empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCÕES EIRELI  corn  valor 
unitanO de RS 293 2;8.55.  mode ern  vista que a relerida  say  apresentou a  ART  
(item i 5 alinoa D) e a  CAT  e o ATESTADO estão inccmpativeis com o objeto 

'alL/i'll -..orso a pi-or:ova não es!:i ugl,  0 papal TIMBRADO e nem 
ass.riado todas as paginas e as e . - si esoecirica e amid:Wade nat,  estai 10 
0:570 cle vakdarie (item 6. ï). 

Jusld  cat,-,  Os .1er.v s4ados acne por  at.%  -tano•iinento sao ex-gel:des ea.:Micas o desz.umpumento oessas eugencias resulta na inabilitação  'in  pAscesso  conform  'tens e 
itisz.;:caqva.,  Zie0,•!,ie,,S .15 
Reanalisarnos a 6..cumentecao  di  empresa arrerntdante e dol.:OR:103  clue  a requerente da otet tçáo de recurso retina a sua analise pois item apontados foram cumpridos o se 
erir ostra a document.scat, aneada a pletatorma de compras publicas em obseivagio ao atestado de capaodade técnica citado o atestado de capacidade técnica deve 
csranativel em  -coaster  stises'  corn  o cbleto desis loNterglo e não necessariamente idêntico  ern  se tratar  deal? Hp°  de serviço licitado 

70 6:2 1?•:90001-66 • M 0207;2021 
RAfiEt 0 VERDE 

RECUR/t° CONTRA INABILITAÇÃO DA EMPRESA I. M RABE:10 VERDE. POR Indeferido 
ELA NAO TER AfRESEN MOO A DE CLARAÇÃO DE NÃO VISITA A 
ASSINA TUNA 1)A EMPRESA NAS DECLARACOES PODEM SER CONFERIDAS 
PELO CONTRATO SOLIAL OUTRO:.,, DOCUMENTOS 

JustMcalr,a os .tons '.,tdd,d 5ISC por 305,..umpr:rner,..  sat-  e...Jent,Se etttalic..es O de.>c..,niv.rnento oessas evigencias resulta rta nabilitagrio no processo.  conform,'  0.e 
aoon'.adas inebilztacAr,  

Chat  

COMPRAS  
Pilaf Iraq 

1;;,..1 ?lere,EGSfrfel i?e Poetai de Cor:tpres P‘lacas em 12/0712021 as 



Date Apelido Fro*  

3C/0C1- 0.i06 Pregoeiro from  dra fire-MD:ere liciiantes 

3010e/.2021 - 06 e2.47 

Tee-et:eel • 

:ezr o leees iriciar omtias propostas 

17e .st  0 proitesse  tree  em  ease  de  -release gas  prier:51as 

:50g30/2o21 -10 17 49 Sister.° As cropostas  exam  analisadas e o processo foi aberto 

30!0e/2021 • 10 11 49 Sistema Conforme A. 32 cio Decreto 10.024/20 i 9 No rnodo de disputa abeno. de que trata o  'nose  I do  Caput  do  art.  
Ti. a etapa de envio de lances na sessão  parka  durara dez minutos e após isso, sere prorrogada 
eigGinetrcan tentc pelo sisterna quando iSAiVef lenere ofertado nos ulernoe dois newrutos  co  perrodo de 

da peolico 

1 - Sistema 3(46/202 ter 761' rOCGSSO vtl,23 o intervalo de larrees  arc  R$ 1.000.0C Se o lance for inferior ao  Wee minima  o intervalo  
sera  deseonsiderado 

ererte.12021 1017 44 Srsiernn Cor/oc re a ar  ego  2° da instrução  nonnative  n" 3 de 4 de outubro de :013. o intervalo entre os lances 
enviados  Palo  mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes  nee,  podeis ser interior a 3 segundos 

etere6/2021 - 10.17:58 Sistema 0  gem  0001 to aberto pelo pregoeiro 

3010e/202 I - 10 1756 S•ereire 0 ,te ia 0001  tern  empresas beneficiadas  pals  1..C: 123/2006 em sua cesputa. 

30/08/2021 -105831 e,etente itert• 0001 for eneerrado 

le/06e21121 - i1  re.  2-1 Sistema 0  earn  0001  revs  cent:,  errereatente  RONALD()  PEREIRA DA SILVA - ME  corn  valor ungeno de R$ 
2'.1e.000 00 

3'2.10612021 • 14- e0 e:, S;Sierna O urocesso foi suspenee per iniciativa do pregoeiro. 

30106/2021 • 14 2.0 45 Sistema lelcervo Sessão sere  Suspense,  reabertura de certame programada para as 1400 do dia 01/07/2021. 

01107/2021 • 14.01 59 Sistema ••• sessão foi ieSborta polo pregoeiro 

01/07;2021 • 14 0,  55 Srsiema Meter°  Col  einuaçâo ao Certame 

01/01/e02 -14 2237 Setema "cenecedp RONALDO PEREIRA DA SILVA for inabilitado no processo. 

eteitcree Moller  Descurupireenro ao item 6.1 5  el  Atestado de a/Wove assinado pelo servidor responsevel, as 
emoresas poderão DECLARAR dispense de Vistoria se responsabilizando por  guars  quer preerizos 
decorrentes da neo eistonar o, trechos licitados. Descumprimento ao item 6.10 - .. as declarações e 
proposta  ;moat  aeverto ser assinados digitalmente através de assinatura digital para  content  aos mesmos 
aotenecidade e ineKendade. -  6.11. Serão inabilitedas licitantes que não atenderern is exigencras do presente 
Edeal o seus Ancoras. 

Ole:re/2021 -14 22:37 Sistema 0 for;:ecedor RONAI.D0 PEREIRA DA SILVA for rnabileado para o item 0001 pelo  pregame).  

otreelefee Ia :217 Sisteme Moiincr Oescurnprenento  so  tem 6.1 Sei Atestario terse...era assinaao pelo servidor responsável. as 
einpresas peaerao DECLARAR dispensa de Vrstoria se responsabilizando por  guars  quer prejuizos 
decoreettes os  nee  vise:mar os trechos Imitados Descumprimento ao dem 6.10- -"as declarações e  
pr  oposta rlicral deverão ser assinados digrtaimente atracas de assinatura digital. para con/cry aos reesmos 
autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabratadas licetantes  qua nee  etenaerem as exrgenceas de presente 
Edital e seus Acesos. 

01ee-720.21 - 14 2237 Sisters 0 item 0(131tem corno  teem  arrematante  CENTER  SERV SERVICOS E LOCACAO DE  MAO  DE OBRAS ie 
EIRE LI  corn  valor ureter.° da R$ 210.000.00. 

01/07/2021 • 14- 53  tier Sieteria O
rc

f::
:c
..r

s
ie
s
e
.)
..cr,e.er CLNTER SERV SERVIÇOS E LOCACAO DE  MAO  DE OBRAS EIREL1 for rnabireado  co  

p) 
 

r 0i/07/2021  • 14.5e 5C eievms kterao Desecunprrmento ao dam 6 I 5  el  Atestado de Vistoria  nip  condiz  corn  e  Nei*.  Eletrônico 
01212021.. Descumprimento ao rtern 6.10 .. as declarações e proposta inicial deverão ser assinados 
deptelmente atrac es de assmatura  °Val.  pare conferir aos mesmos autenticidade e rntegndade ' 611 Serão 
Inabilitadas licitantes  quo  não atenderem as exigérgeas do presente Edital e seus Anmos... 

01/.37/20:21 - 14 53.e0 Sislema O fornecedor  CENTER  SERV SE RVICOS E LOCACAO DE  MAO  DE OBRAS EIRELI for inabilitado pare o 
item 0001 pelo pregeerro 

01/07/2e21  • 14  be  1,0 Sisierea mow  Deeeempemento ao  awn  6. I 5  el  Atestado ae Vistoria não cor-sois cern o Pregeo Eletrônico 
1,1.212021. Deseumpereento ao  ;tern  6.10 - .. 'as declarer:6es e proposta rnrcial deverão ser assmados 
f,.:p.elmente através  :le  essreatora  mega'  para conferir aos mesmos autenticidade e integriaaae ' 6.11. Serão 
mattertarfae acitantes que  ear)  atenderem as  ea  raencras do reesente Edital e seus Aneros... 

01/07/.2021 - 1453.50 Sisteem 0 item 0001 rem como n rn ovo arreatante  Carrel  E moree m riziiitnt ,,, , Construções LIDA  corn  valor unitário 
Re 214 000 00. 

01/07/2021 -1506 5e. Srsience O tomeceoor Canal Empreendenentose Coestruções LIDA  'or  inabilgado rio processo. 

01/07/2021  - 15 06 se Sisteme Metero De:v.- on-exam-ma ao  tarn  6 1 5 e. Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsevel as 
empresas poderão DECLARAR dispenea de Vistorra se responsabilizando por auais quer prejuizos 
fleconeners de  nee  v.seerrar os treches lertaacrs Descumpereentc ao item 6.10- eas declarações e 
reopesta rercial oeverfio ser assmados dignalmeree através de assinatura digital para confere aos mesmos 
eeieneeidede e rntegridade • Planilha Orçamentrina não condic com o Pregão Eletrônico 01212021. 6 11. 
Setio mamlitadas liccrantes  gee ratio  atenderem as eergencias do presente Edital e seus Anexos. . 

01/07/2021 -IS 0$ se 

01/c:7/2021 - 15 Ora Se 

S.SiefrO 0 forneetedor Canal Empreendimentos* Construçees LIDA for inabilriado para o item 0001 padre pregoeiro 

Srmerria Motivo Descumprenento ao  gem  6 1.5  el  Atestado de VI:eerie assinado pelo servidor responsevel. as 
empresas poderão DECLARAR dispense de  Victoria.  se  responsabrlizando por  guars  quer prejuízos 
deererentes da me.) vislonar os trechos licitados. Deecirmprimento  au 'tern  6.10- Oca declarações e 
iteseeste  :meal  deeerfee eer assmados regiretmente serves  (la  assinatura digital pare conter-ir aos mesmos 
euteriteieede riaregrieeee piejeiee  ciaereenieea  nee  coeeiz com o Pregão Eletrânico 012/2021 . 6.1 i. 
Soído reaolitedee ace:recce  clue nee etc, ite eargenciae do presente Eddat e seus Anexos.. 

'a1e:17/2021 • 15 08 5e Sereiire 

eree're02 1  • 'ele 5e Sestenra 

Otele're021 • r5 15.59 &Sterr.J 

ce't20:-.1 - )5 13'ea 6.steine  

COMPRAS 
PORI MAR  

0 rem 1..001 tem C,i17,3 00,0 eeentarente L M RABELO VERDE  corn  valor urattino de RS 222.500.00. 

O lomecedor L 61 RABELO VERDE  tor  mabiatado no preeesso. 

Mouen Desminevirrieeto ao item 6.1  Set  Atestado de Vistoria assinado pelo servidor responsevel. as 
empresas poaerec.DECLARAR drepensa de Vistoria se responsabrezando por quais quer preerizos 
decorremes da não vesterrar os trechos licrtgdos Descumprenento  go  item 6.10- ..'as declarações e 
reoposta ¡renal cleveo ser asset:woe digitalmente atreves de aseinatur a digital para conferir aos mesmos 
aceerrecidade e inie.grrdade.• 6.1!  Spar)  mablitecies licitantes  qua  não atenderem as exrgenceas tIc  pre-rill,-?  
E,Vai e secre Aros . 

0 rm.-rem:Mr I M RABELO VERDe  re,  gegelr.ado para e item 0a01 !elo pregoeiro: • • 
. • 

I  raZfer.:;e.•:•74: LiSPA  1 

1  Documento  (to-ado eletrenicamente no Portal de (;empr as Feiblicas ere 12/0712021 es 1 23elfe'e -.1'  



S 

• • 15' 'ir e-cJ Sisterna Motive. Deseumpriniento ao  tern  6.1.6 ej Atestado de Vistona assinado pelo servidor responsável as 
eiraresas poderão DECLARAR dispense de Vrstoria. se responsabilizando por quais quer prejuizos 
decorentes da  vac,  vistoriar OS trechos Ircitados. Descurnpnmento ao  tern  6 10 - ...as declarações e 
proposta  octal  deverão ser assinados digitalmente através de assinatura digital. para  confer*  aos mesmos 
autenticidade e integridade - 6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  exigencies dc  presente 
Eddal e seus Anesos... 

0110712021 • 16 14  59 Siaterne rtern 000  tern  COrr-.0 novo arrernaiante ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LIDA  corn  valor unitano 
de Re 235.:,58.it 

• 21 S:SV:vna O ,ornecettor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LIDA foi inabilitado no  process,/  

:r 7.: Sistermi Nletivc rii,sco,i1Ortrnerile no item 65  Lap  oposta comercial, neste memento. nito devera  confer  dados que 
identifiquem a Licitante. Confornie C.  Art  30. 'PAR 6. do Decreto 10024/19 Durante a sessão pública. os 
licitantes serto itdonnados. em tempo real, de valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante. 

01/07/2021 • 16 01 32 SiSr,re.ci O fornecedor ARNO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA  lot  inabilitado para o  tern  0301 pelo pregoeiro. 

0110712e21 - 16.01 33 Sisietea Mtervo Doseumprenento ao item 66.1. A poposta comercial. neste 'nomento não deverá  confer  dados que 
etereifigue.irt a uceante. Conforme o  Art  30. PAR. $. do Decreto 10024/19 Durante a sessão pubeca. os 
eerier:lee serão i -If  °evades em tempo real_ do valor do rnenOr lance registrado, vedada a identificação do 
riceante 

• i.a.:1 . 16 01 32 51i:der a r) item 0001 tem  conic  novo apereat3nte CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELf  con)  
valor uniteno de RS 293.218 55. 

01107/202e1 • 11513 27 Sieterrte Foi aberta negociação  pars.) tern  0001. 0 prazo é ate as 1613 do dia 01/0712021 

01/07/2021 • 15 1.23 See tea Metivo  Ease  de Negociaceo esta  abode ern pool  da econema do Municipio 

01/07/2021 -16:14 3E8 ::;:v-Ena 1,  :,71,1 sellCati.iciaS CaliOnCia:: para o item 0001 0  ix  aio clt:  ere,*  e até es 1514 do dia 01/07O.021. 

01/07/2021 - 16.1416 Sistema Meter.' Diligéricia r.L1,a PMPCI:41 Negaelbda. 

0'7r:17/2021 -16 6318 Sistema A (Agencre do ih,fri 0021 fi). Oneada ao  process,)  

II" C:•/.::02 ,  - i 8 15 15 Sistema 0 processo for suspenso  poi-  inierairva do pregoeiro. 

O1/0 '/:.'/.3.1 - P.; 15.15 sterma Motive): Sessão  sera Suspense,  reabertura do certame programada pare as 08 00 do dia 02/07/2021. 6.  

02/07/3021 - 0840.E37 Sistema A sessão to. reaberta pelo pregoeiro. 

02/07/2021 - 0800 07 Sistenct Motivo Cerientiacae do Certame 

02107/2021 -03 00.17 Sistema peee.  re  :rem 0061 to; harelit  ado  e declarado vencedor , fernecedor CATEMAR TERRAPLENAGEM E 
CONSTRUC/DE3 EIRELL 

02/07/2221 • ei3.00 25 Sisenner A data 11,1010  an  atencão de recersos for eief  aide  pelo pregoeiro para 02/07/2021 as 08 30 

0247/2021 . 08 25 16 eiseme3 0 ternecedor PONALDO PEREIRA DA SILVA- ME declarou intenção de recurso para o item 0001. 

02/07/2021 -08 2300 Soterra 0 torneceuor I.  ell  RABELO VERDE • ME oeelarou inteação de recurso para o item 0001. 

02/07/2021 - 15 13'00 Ssteme 0 1-roce-es:.-roce-es:.toi  suspense"  por iniciariva de pregoe/te. i  

i 02/07/2021 - 15 11:00 Sstema Moire°  Seesao  suspense  reaberiree  tic  Cortante progranaos pare a$08 00 no dia 05/07/2021 

06/07/2021 -08 01:49 Seteira A .:ersee s roi reaberta pelo ppregoeiro•E  

34;07 /2021 - oa 01.49 S.stnia Motivo C.or dire:at:to d m o certeiro i.i.  

07/f/71:m321 - 0e-51 09 Pregeeiro Pam  de- por problemas e manetenção a  reds  de  Internet  da sede da prefeitura municipal, para melhorar o 
procedimento  ere  reafizações elos Pregões Eletrônicos  heavies  segunda terra e terça leira  sent  cortesão 

07/07/2021 • 09 51 56 Pregoeiro 

07107/2021 - 09.53 06 P:egoeire 

07/07/2021 -00 63:46 Pregc.EvEL, 

17/07/2021 -09 86.53 ti.stEme 

111/07/2021 -0956:69 tirstema  

cortesão to. reestabeleceda e no  presents  momento esamos dado continuidade  ac  certaree  

pea  3  lase  se  (rater  apenas  tie  edgarneelo das imençoes  tie  recurso o atraso na co:tentacle:le  dc  certame 
não traz  prawn  aio  process°  

1.5505.  moment°  ,reinos irvoar a  amass  das intenções de recursos. 

IntenÇãO de recurso foi indeferida para o item 0001.  

Mange°  RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO DA EMPRESA L M RABELO VERDE POR ELA NÃO TER 
APRESENTADO A DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA A ASSINATURA DA EMPRESA NAS DECLARAÇÕES 
PODEM SER CONFERIDAS PELO CONTRATO SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS. 

07/07/2021 - 09:5653 Serterna Justificative  05  eerie  citados acima por descarriprenerec são ec  igéncias et-Helices  c descumprimento dessas 
lngencAas fesury4 05 reabetação itO processe. coeforme  dens  e justacativas apontadas na rnabilitaeão. 

07/07/2021 -10 12:05 S-sterna Intenção ele reci PSO for indeleitaa para o item 0001 

07/07/7021 - 10 1216 stella Inierição Daelare a  iota  lçao  recurs.,  referente a matelitaçao da  empress  RONALDO PEREIRA DA SILVA SEE  
ER P SILVA CONSTRUÇÕES E PROJETOS1. tendo em vista, que a Sra Pregoeira alegou o 
descumpnmento dos  dens  6.1.5 alinea E 6.10 e 6.11 do  &Hal  do PE 012/2021 Abernais, recorro ainda lia 
habifitação da empresa CATEMAR TE.RRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI com valor uneara de RS 
293 218 55, tendo em vista que a retenda não apresenlou a  ART  f item 6.1.5 alinea D). es cm' e o 
ATE STADO estdo incompativers core O oblele do edrial_ bem como a proposta não este  corn  o papel 
TIMBRADO e  men,  ass/macro  arias  as patimas e as cedidões espeeleca e simplificada não estão no prazo de 
vaidade ¡!em 5 71 

1.17/03 /2021 1.) E S.steee Jus.ik.ativa Os itens brados 3cirna por deecumprintento são esegéricias edeafi rn cras o cescuprimento v  
,iessaS eRigencaS resulta na irlabili1a00 no processo. conforme  dens  e justificativas apontadas na 
irialeidacee. Reanalisamos a  warner  itaceo da ernpresa arrernatanie sole:dames que a requerente da 
retenOci de  recurs,  refaça a sua analise  eels apontados foram cumpridos e se  encored  na 
decumeetação anexada a platafor ma ee ceieree e.  :dices,  em observação  an.  atestado de capacidade 
e:.craca  eats&  o atestado de capacetale técreee coinpativel  ern  "caracterisecas.  cam  o objeto desta 
hertação c• não necessanamente rdeneco  ern  rsH velar deste  lien  de serviço licitado. 

Co:07/2021 • 10 12 18 

08/07/2-)21 -5824 15 

E2i07/2(.27 -08.0027 

r71e7/202 ' -0870- 25 

Siederra 

S.S1.7,fla 

11,1* 

S.Ve,11 

A 40-3sar_. (It- finarizada e O p ocusse fo. en:ann.-lad°  para adjudicação  

0 01.1e1 fa,  adjuletatr.: per Panda Lupo Costa 

deta le  assinatura  la ate tie  registre  de  preços  tor inter7r:3de  para dia  1310712021. 

-.1Kr. (:001 hi tleolObgnde per THAMIRES ALBUGUERC/UE DE eiRyALrio 
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Jaime /ran 
Dee ,teerer. ;.,(/ <me; elerienicameme  Ir  Nitro ecr ti:evereos 06hIrea5 en" 12107/2021 es it 2/4J .3•"i. 
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