
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 17/2020

Às 15:00 horas do dia 30 de Setembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 080/2020 de 26/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 17/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 172020. Objeto: Objeto: Contratação
de serviços de consultoria para elaboração de estudos de otimização dos sistemas de drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Consultoria e Assessoria - Recursos Hídricos

Serviços de Consultoria para elaboração de estudos para otimização dos sistemas de drenagem da Bacia do RIbeirão Isidoro.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, pela nota da técnica e preço de 1,0000.

-

Valor Estimado: R$ 3.724.881,1600

1 - Consultoria e Assessoria - Recursos Hídricos

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroValor Unit.(R$) Valor Global (R$)

74.002.155/0001-01 HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S Não - 1 2.627.605,2600 2.627.605,2600 29/09/2020
20:06:52

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviços de consultoria especializada para elaboração de Estudos de Otimização dos sistemas de drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro,
propondo intervenções estruturantes.
Compreendendo a elaboração de:
Estudos preliminares e levantamentos de campo; diagnóstico físico, sanitário e ambiental; Estudos hidrológicos e hidráulicos; Estudos de
Alternativas; Estudos de Viabilidade Técnico-Financeira -Ambiental; Anteprojetos.
Validade da proposta: 100 dias

92.853.498/0001-53 ENCOP ENGENHARIA LTDA Sim Não 1 2.659.671,7700 2.659.671,7700 30/09/2020
14:06:54

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços de consultoria para elaboração de estudos de otimização dos sistemas de drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro.

10.525.827/0001-72 CONE PP CONSULTORIA LTDA Não - 1 2.683.045,4800 2.683.045,4800 29/09/2020
11:34:22

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONSTITUI ESCOPO DA PRESENTE SELEÇÃO, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DA BACIA DO RIBEIRÃO ISIDORO.

12.285.441/0001-66 TPF ENGENHARIA LTDA Não - 1 2.896.375,4200 2.896.375,4200 30/09/2020
12:23:41

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços de consultoria para a elaboração de estudos para otimização dos sistemas de drenagem da bacia do Ribeirão Isidoro.

00.507.946/0001-49 TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES
LTDA

Não - 1 3.059.126,6700 3.059.126,6700 30/09/2020
10:08:00

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços de consultoria para elaboração de estudos de otimização dos sistemas de drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro.

CPF/CNPJData/Hora Registro Valor (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

10.525.827/0001-72 2.683.045,480030/09/2020 15:00:18:237
74.002.155/0001-01 2.627.605,260030/09/2020 15:00:18:237
00.507.946/0001-49 3.059.126,670030/09/2020 15:00:18:237
12.285.441/0001-66 2.896.375,420030/09/2020 15:00:18:237
92.853.498/0001-53 2.659.671,770030/09/2020 15:00:18:237

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Nota de avaliação da Técnica e Preço Nota de avaliação da Técnica e Preço. Fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CNPJ/CPF:
74.002.155/0001-01, nota da técnica e preço: 1,0000.

19/10/2020 16:06:33

Nota de avaliação da Técnica e Preço Nota de avaliação da Técnica e Preço. Fornecedor ENCOP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.853.49819/10/2020 16:06:33

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

HISTÓRICO DO ITEM
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

/0001-53, nota da técnica e preço: 0,9939.
Nota de avaliação da Técnica e Preço Nota de avaliação da Técnica e Preço. Fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:

10.525.827/0001-72, nota da técnica e preço: 0,0001.
19/10/2020 16:06:33

Nota de avaliação da Técnica e Preço Nota de avaliação da Técnica e Preço. Fornecedor TPF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
12.285.441/0001-66, nota da técnica e preço: 0,9536.

19/10/2020 16:06:33

Nota de avaliação da Técnica e Preço Nota de avaliação da Técnica e Preço. Fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA,
CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, nota da técnica e preço: 0,9044.

19/10/2020 16:06:33

Recusa Proposta Recusa da proposta. Fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.525.827/0001-72, com
a nota da técnica e preço 0.0001, pelo melhor lance de R$2.683.045,4800. Motivo: A licitante não
apresentou proposta técnica, sendo esta desclassificada do certame, nos termos do item 12.3 do edital.

19/10/2020 16:09:05

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01.

19/10/2020 16:11:33

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor TPF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.285.441/0001-66, registrou intenção de recurso.
Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.

19/10/2020 16:22:44

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta.

20/10/2020 09:42:52

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01, para envio de anexo.

22/10/2020 09:30:37

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01.

27/10/2020 18:07:30

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01, para envio de anexo.

04/11/2020 16:07:06

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CNPJ/CPF:
74.002.155/0001-01, com a nota da técnica e preço 1.0000. (pelo melhor lance de R$2.627.605,2600).

04/11/2020 16:11:15

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01.

04/11/2020 16:29:39

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01, para envio de anexo.

05/11/2020 16:30:33

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01.

06/11/2020 11:17:46

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ:
74.002.155/0001-01, para envio de anexo.

06/11/2020 16:33:21

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPF/CNPJ: 74.002.155/0001-01.06/11/2020 16:44:56
Inclusão Intenção Recurso Fornecedor ENCOP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 92.853.498/0001-53, registrou intenção de recurso.

Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
06/11/2020 16:53:40

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

12.285.441/0001-66 19/10/2020 16:22:44 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

00.507.946/0001-49 20/10/2020 09:42:52 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

92.853.498/0001-53 06/11/2020 16:53:40 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro KELY CRISTINA SANTOS VENIER e CPF: 7398717652 na licitação como Presidente.27/08/2020 16:16:40
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
27/08/2020 16:16:40

Inclusão Membro Incluído membro GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO e CPF: 3766159666 na licitação como
Membro.

27/08/2020 16:16:40

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.27/08/2020 16:16:40
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.27/08/2020 16:16:40
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.27/08/2020 16:16:40
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.19/10/2020 16:09:05
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/11/2020 às 17:00.06/11/2020 16:45:34

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Boa tarde Senhores Fornecedores! Aberta as propostas comerciais, vou baixar os documentos relativos ás
propostas técnicas para análise.

30/09/2020 15:01:51

Presidente fala Senhores, documentação baixada! Suspenderemos esta sessão para análise das propostas técnicas.
Retomaremos o julgamento no dia 09/10/2020, às 15:00h! Estejam todos online!

30/09/2020 15:11:11

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde!09/10/2020 15:00:06
Presidente fala Após a análise dos documentos apresentados, mostra-se necessária a realização de diligências para

complementação de documentos de algumas licitantes. Nos termos do art. 7º do decreto 7581/2011 e item
11.8 do edital: É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja
alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações,
corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.

09/10/2020 15:00:19

Presidente fala Dessa forma considerando que os vícios encontrados não são insanáveis, nem alteram as propostas e
destinam-se a complementar informações já constantes de outros documentos juntados, é cabível a
realização de diligências nesta fase de proposta técnica.

09/10/2020 15:00:33

Presidente fala Conforme previsão no item 3 – Critérios para julgamento da proposta técnica do Anexo II - Instruções para
apresentação da proposta técnica do edital: “Somente serão pontuados os atestados de capacidade
técnico-profissional fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente e acompanhados das respectivas Certidões de Acervo
Técnico (CAT)”.

09/10/2020 15:01:02

Presidente fala Para TPF ENGENHARIA LTDA - Na documentação enviada pelo Consórcio TPF-ENGECORPS somente
consta a certidão de capacidade técnica do Economista Naimar Gonçalves Barroso Severiano emitida pelo
Conselho Regional de Economia, não tendo sido juntados os atestados que foram objeto de registro no
Conselho. Dessa forma, para fins de pontuação na proposta técnica, solicito o envio dos atestados a
serem considerados para pontuação na proposta técnica, registrados na certidão de capacidade técnica
apresentada.

09/10/2020 15:03:38

Presidente fala Para ENCOP ENGENHARIA LTDA - Na documentação enviada pelo Consórcio ENCOP-BECK DE
SOUZA somente consta a certidão de capacidade técnica do Economista  Otávio José Sousa Pereira

09/10/2020 15:04:49
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

emitida pelo Conselho Regional de Economia, não tendo sido juntados os atestados que foram objeto de
registro no Conselho. Dessa forma, para fins de pontuação na proposta técnica, solicito o envio dos
atestados a serem considerados para pontuação na proposta técnica, que constem das certidões de
capacidade técnica expedidas pelo CORECON apresentadas.

Presidente fala Conforme previsão no item 3.1 – Capacidade Técnica da Licitante do Anexo II - Instruções para
apresentação da proposta técnica do edital: “A licitante deverá apresentar a relação de todos os seus
responsáveis técnicos atuais. Para sua comprovação deverá também ser anexada a Certidão de Registro
e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU, com validade em vigor.

09/10/2020 15:07:30

Presidente fala Para TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Dessa forma, solicito a apresentação das
Certidões de Registro e Quitação das Pessoas jurídicas no CREA/CAU, de ambas as consorciadas do
Consórcio TECHNE-VLB para  atendimento ao item 3.1.

09/10/2020 15:09:30

Presidente fala As respostas das licitantes convocadas deverão ser enviadas no e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br,
considerando-se a impossibilidade de anexação de novos documentos ao Sistema nesta fase, no prazo de
dois dias úteis, encerrando-se o prazo no dia 14/10/2020.

09/10/2020 15:10:33

Presidente fala A sessão de julgamento das propostas técnicas será retomada no dia 19/10/2020, às 16:00h. Estejam
todos online!

09/10/2020 15:11:17

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde! Iniciaremos agora o julgamento das propostas técnicas e  nota final nos
termos do edital.

19/10/2020 16:01:43

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

19/10/2020 16:09:05

Presidente fala A licitante Cone PP Consultoria LTDA. não anexou no Sistema Comprasnet a proposta técnica, obtendo
nota zero, sendo desclassificada do certame nos termos do item 12.3 do edital.

19/10/2020 16:10:13

Presidente fala Senhor Fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CNPJ/CPF: 74.002.155/0001-01, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

19/10/2020 16:11:33

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Senhor Fornecedor, apresentar a documentação relativa a
proposta comercial nos termos do item 14 do edital, no prazo de dois dias úteis. O prazo finda em
21/10/2020.

19/10/2020 16:12:57

Presidente fala Os demonstrativos de análise das propostas técnicas serão disponibilizados no site da PBH no link
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-017-2020 .

19/10/2020 16:14:30

Fornecedor responde OK.19/10/2020 16:15:12
Presidente fala Retomaremos esta sessão dia 22/10/2020, às 9:30h, quando será encerrada a convocação da licitante

HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S.
19/10/2020 16:17:18

Presidente fala Senhor fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPNJ/CPF: 74.002.155/0001-01, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

22/10/2020 09:30:37

Presidente fala Bom dia Senhores! A licitante HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S apresentou tempestivamente os
documentos relativos a proposta comercial. Suspenderemos a sessão para analise.

22/10/2020 09:31:38

Presidente fala Esta sessão será retomada no dia 29/10/2020, às 16:00h, quando efetuaremos o julgamento da proposta
comercial. Estejam atentos!

22/10/2020 09:32:51

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Durante a análise dos documentos que integram a proposta
comercial apresentada, surgiu a necessidade de realização de diligências para esclarecimento e
complementação de informações, nos seguintes termos:

27/10/2020 17:53:55

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - A licitante deverá enviar as composições dos serviços 62.05.20,
62.05.21, 62.05.33, 65.01.01, 65.01.02, 65.01.03, 65.06.01, 65.06.02, 65.06.03, 65.06.04, 65.06.05,
65.15.01, 65.15.02, 65.15.03 e 65.15.04 visto que, apesar dos preços de custo serem os mesmos do
orçamento de referência, as composição são diferentes em função das diferenças nos preços da mão de
obra e dos insumos da licitante em relação ao orçamento da Sudecap.

27/10/2020 17:55:52

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - 2) No cronograma físico-financeiro, corrigir os percentuais de
participação dos itens 61 - PESSOAL, 62 - PROJETOS e 65 - INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS. Para
exemplificar, o item 61 - PESSOAL, cujo valor total é de R$281.900,00, representa 10,73% do total, no
entanto no cronograma consta 11,20%.

27/10/2020 17:56:47

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - 3) Na Proposta Técnica foi informado que a equipe técnica
mínima seria composta por 02 sócios, Aluisio Pardo Canholi (coordenação e canalização) e Ruy Juji
Kubota (Geologia/Geotecnia), e 02 contratados para prestação de serviço, Verenice Antunes Sobral
(Hidráulica e Hidrologia) e Healthy Ken Kobashi (economista).
O percentual de encargos sociais apresentado na Proposta Comercial será aplicado à todas as categorias
profissionais, inclusive os sócios e os profissionais contratados?

27/10/2020 17:57:41

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Conforme item 14.1.4 do edital, o detalhamento de cálculo das
leis sociais deve refletir as formas de contratação de mão de obra a ser utilizada na execução do contrato.
Dessa forma, deve também  ser apresentado o detalhamento de encargos sociais incidentes sobre mão de
obra não celetista e sócios, se for o caso.

27/10/2020 18:01:02

Presidente fala A resposta a diligência e apresentação dos documentos solicitados deverá ser anexada ao Comprasnet,
no prazo de dois dias úteis. Para tanto será realizada convocação de anexo.

27/10/2020 18:04:19

Presidente fala Senhor Fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CNPJ/CPF: 74.002.155/0001-01, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

27/10/2020 18:07:30

Presidente fala Em decorrência da necessidade de realização de diligência, fica reagendada a sessão de julgamento da
proposta comercial para o dia 04/11/2020, às 16:00h! Estejam todos atentos!

27/10/2020 18:07:54

Presidente fala Senhor fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPNJ/CPF: 74.002.155/0001-01, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

04/11/2020 16:07:06

Presidente fala Senhores, boa tarde! A licitante HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S apresentou as informações e
documentos solicitados em diligência, de forma tempestiva.

04/11/2020 16:08:33

Presidente fala Após análise dos documentos apresentados, considerando a exequibilidade da proposta comercial e a
ausência de erros insanáveis que justifiquem sua desclassificação, a Comissão de licitação julga
classificada a proposta comercial apresentada pela HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S.

04/11/2020 16:11:05

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

04/11/2020 16:11:15

Presidente fala Fica a licitante convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos termos do item 15 do
edital, no prazo de 24h.

04/11/2020 16:13:11

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Os documentos deverão ser anexados no Sistema Comprasnet.04/11/2020 16:13:50
Presidente fala Esta sessão será retomada amanhã às 16:30h, quando será encerrada a convocação. Estejam atentos!04/11/2020 16:15:56
Fornecedor responde Boa tarde! o envio de anexo não foi liberado no sistema.04/11/2020 16:24:20
Presidente fala Senhor Fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CNPJ/CPF: 74.002.155/0001-01, solicito o envio

do anexo referente ao item 1.
04/11/2020 16:29:39

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Convocação realizada. Peço desculpas pelo lapso.04/11/2020 16:30:31
Presidente fala Prezados(as), boa tarde!05/11/2020 16:30:25
Presidente fala Senhor fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPNJ/CPF: 74.002.155/0001-01, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
05/11/2020 16:30:33

Presidente fala A documentação relativa à habilitação foi apresentada tempestivamente pela licitante HIDROSTUDIO
ENGENHARIA S/S. Retomaremos esta sessão para julgamento da habilitação amanhã, dia 06/11/2020, às
16:30h.

05/11/2020 16:32:37

Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Senhor fornecedor, o balanço apresentado pela licitante não
contém as informações sobre o passivo da licitante. Gentileza verificar se o documento apresentado não
está incompleto e complementar a documentação se for o caso.

06/11/2020 11:17:32

Presidente fala Senhor Fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CNPJ/CPF: 74.002.155/0001-01, solicito o envio06/11/2020 11:17:46
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MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

do anexo referente ao item 1.
Presidente fala Senhor fornecedor HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, CPNJ/CPF: 74.002.155/0001-01, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
06/11/2020 16:33:21

Presidente fala Senhores boa tarde!06/11/2020 16:33:55
Presidente fala A licitante apresentou adequadamente a documentação de habilitação exigida no processo, sendo que o

balanço apresentado inicialmente estava com informações cortadas, mas foi substituído após solicitação
dessa Comissão.

06/11/2020 16:42:44

Presidente fala Considerando o atendimento dos requisitos exigidos em edital e a inexistência de vícios insanáveis, esta
Comissão decide pela habilitação da licitante HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S,

06/11/2020 16:44:22

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

06/11/2020 16:44:56

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 06/11/2020 às 17:00.06/11/2020 16:45:34
Presidente fala Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S - Fica a licitante convocada para apresentação da documentação

impressa e assinada relativa a proposta técnica, proposta comercial e habilitação, nos termos do item 16
do edital no prazo de 3 dias úteis.

06/11/2020 16:47:42

KELY CRISTINA SANTOS VENIER
Presidente

LUCAS BARBOSA DA CUNHA
Presidente substituto

GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO
Membro

MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO
Membro

RENATO DE ABREU FORTES
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 19:12 horas do dia 06 de Novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.

4


