Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 22/2020
Às 15:02 horas do dia 27 de Agosto 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 22/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 222020. Objeto: Objeto: Contratação
de serviço técnico-profissional especializado para elaboração de projetos de engenharia para demolição de edificação existente e projeto paisagístico
de área pública remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube,.
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: 1
Nome: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
Descrição Complementar:
Elaboração , análise projeto - engenharia
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios
Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso
Valor Estimado: R$ 130.573,9100
Aceito para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000, valor negociado a R$ 118.000,0000.

HISTÓRICO DO ITEM
PROPOSTAS
CPF/CNPJ
06.200.718/0001-08

1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Fornecedor
FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S

Porte Declaração
ME/EP ME/EPP/COOP
Sim
Sim

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Qtde
1

Valor Unit.(R$)
115.821,1400

Data/Hora
Valor Global (R$) Registro
115.821,1400 18/08/2020
15:23:49

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviço técnico-profissional especializado para elaboração de projetos de engenharia para demolição de edificação existente e
projeto paisagístico de área pública remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube
02.136.688/0001-67

OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E
Sim
Sim
1
120.000,0000
120.000,0000 26/08/2020
GERENCIAMENTO LTDA
13:05:42
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Elaboração de projetos de engenharia para demolição de edificação existente e projeto de paisagístico de área pública remanescente,
atualmente ocupada pelo late Tênis Clube, conforme as especificações contidas no ANEXO I – Projeto Básico de Licitação e demais documentos
que integram o edital de licitação.

10.568.340/0001-77

AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

Sim

Sim

1

120.000,0000

120.000,0000 27/08/2020
08:45:11

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviço técnico-profissional especializado para elaboração de projetos de engenharia para demolição de edificação existente e
projeto paisagístico de área pública remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube.
LANCES
Data/Hora Registro
27/08/2020 15:02:54:187
27/08/2020 15:02:54:187
27/08/2020 15:02:54:187

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

CPF/CNPJ
10.568.340/0001-77
02.136.688/0001-67
06.200.718/0001-08

Valor (R$)
120.000,0000
120.000,0000
115.821,1400

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.
EVENTOS DO ITEM
Evento
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocação
Recusa Proposta
Valor Negociado
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocação
Fornecedor Convocado

Data/Hora Registro Observações
27/08/2020 15:09:16 Convocado para envio de anexo o fornecedor FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, CPF/CNPJ:
06.200.718/0001-08.
01/09/2020 09:06:57 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S,
CPF/CNPJ: 06.200.718/0001-08, para envio de anexo.
01/09/2020 09:08:12 Recusa de proposta. Fornecedor FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ/CPF:
06.200.718/0001-08, pelo melhor lance de R$ 115.821,1400. Motivo: Proposta desclassificada pelo
descumprimento do item 11 do edital, devido ao não envio dos documentos que compõem a proposta
10/09/2020 10:05:37 Negociação de valor de proposta. Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
10.568.340/0001-77, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000. Valor negociado: R$ 118.000,0000. Motivo:
Lance fechado apresentado em sessão pública de desempate..
10/09/2020 10:09:26 Convocado para envio de anexo o fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.
15/09/2020 09:00:44 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 10.568.340/0001-77, para envio de anexo.
18/09/2020 16:09:21 Convocado para envio de anexo o fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.
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EVENTOS DO ITEM
Evento
Encerrado Convocação
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocação
Recusa Proposta

Aceite Proposta
Inclusão Intenção Recurso
Fornecedor Habilitado
Inclusão Intenção Recurso

Data/Hora Registro Observações
24/09/2020 15:00:18 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 10.568.340/0001-77, para envio de anexo.
24/09/2020 15:11:32 Convocado para envio de anexo o fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.
09/10/2020 11:29:45 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 10.568.340/0001-77, para envio de anexo.
09/10/2020 13:37:51 Recusa de proposta. Fornecedor OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA,
CNPJ/CPF: 02.136.688/0001-67, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000. Motivo: Dada a inconsistência do
Sistema que não reclassificou as propostas após o desempate, a desclassificação se faz necessária
unicamente para prosseguimento do feito, não tendo esta ocorrida de fato. Fica consignado que a licitante
permanece no certame como licitante remanescente para todos os fins..
09/10/2020 13:38:18 Aceite individual da proposta. Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
10.568.340/0001-77, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000, com valor negociado de R$ 118.000,0000.
09/10/2020 13:39:02 Fornecedor OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 02.136.688/000167, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de
julgamento de proposta.
09/10/2020 13:55:36 Habilitação individual do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.
09/10/2020 13:55:58 Fornecedor OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 02.136.688/000167, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de
habilitação.

INTENÇÕES DE RECURSO
CPF/CNPJ
Data/Hora Intenção
02.136.688/0001-67
09/10/2020 13:39:02

EVENTOS DA LICITAÇÃO
Evento
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Troca de Presidente
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo
MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Motivo da Intenção
Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

Data/Hora Registro Observações
03/08/2020 10:52:04 Incluído membro KELY CRISTINA SANTOS VENIER e CPF: 7398717652 na licitação como Presidente.
03/08/2020 10:52:04 Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente
substituto.
03/08/2020 10:52:04 Incluído membro GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO e CPF: 3766159666 na licitação como
Membro.
03/08/2020 10:52:04 Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.
03/08/2020 10:52:04 Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.
03/08/2020 10:52:04 Função de “Presidente” atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.
01/09/2020 09:08:12 Abertura de prazo para intenção de recurso.
09/10/2020 13:56:46 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/10/2020 às 15:00.

Data/Hora Registro Mensagem
27/08/2020 15:07:30 Boa tarde Senhores Fornecedores!
27/08/2020 15:09:16 Senhor Fornecedor FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ/CPF: 06.200.718/0001-08, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.
27/08/2020 15:11:24 Para FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - Prezado Senhor Fornecedor apresentar a
documentação relativa a proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de 2 dias úteis.
27/08/2020 15:14:48 Retomaremos esta sessão no dia 01/09/2020, às 9:00h, quando será encerrada a convocação de anexo.
Estejam todos online!
28/08/2020 09:00:14 Bom dia! Estaremos providenciando.
01/09/2020 09:06:57 Senhor fornecedor FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, CPNJ/CPF: 06.200.718/0001-08, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
01/09/2020 09:08:12 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.
01/09/2020 09:09:52 Para FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - Senhor Fornecedor, dado a ausência de apresentação
da documentação exigida no item 11 do edital, sua proposta comercial foi desclassificada.
01/09/2020 09:26:12 Considerando o empate entre as licitantes remanescentes e que ambas de declararam ME/EPP,
procederemos na forma do item 11.16 do edital, oportunizando a ambas as licitantes a apresentação de
lance final fechado.
01/09/2020 09:32:28 Retificando: Procederemos nos moldes do item 10.16 do edital. A nova proposta deverá ser protocolada
no protocolo geral da SUDECAP nos mesmos moldes e no endereço constante do item 13.2 do edital, no
prazo de 5 dias úteis. Sendo assim, o prazo finda em 09/09/2020.
01/09/2020 09:36:55 Os envelopes serão abertos em sessão pública presencial que ocorrerá no dia 10/09/2020, às 9:00h, na
sede da SUDECAP, na qual é facultativa a presença das licitantes. Retomaremos esta sessão eletrônica
no dia 10/09/2020, às 10:00h,, quando ocorrerá a convocação para apresentação dos documentos da
licitante melhor classificada. Estejam online!
01/09/2020 09:46:44 Com vistas a facilitar a presença das licitantes na sessão pública presencial, os envelopes poderão ser
protocolados até ás 9:00h do dia 10/09/2020! Envelopes entregues após este dia e horário serão
desconsiderados!
10/09/2020 10:08:54 Bom dia senhores licitantes! Em sessão pública presencial foi apresentada nova proposta fechada pela
licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, no valor global de R$118.000,00. Não foi apresentado
novo lance pela licitante OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. Dessa forma, a
licitante que apresentou o menor preço será convocada para apresentação dos documentos da proposta
comercial.
10/09/2020 10:09:26 Senhor Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.
10/09/2020 10:11:01 Senhor fornecedor, enviar os documentos referentes a proposta comercial nos termos do item 11 do edital,
via sistema comprasnet, no prazo de 2 dias úteis.
10/09/2020 10:13:49 Esta sessão será retomada no dia 15/09/2020, às 9:00h quando encerraremos a convocação de anexo.
Estejam online!
15/09/2020 09:00:44 Senhor fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 10.568.340/0001-77, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
15/09/2020 09:02:47 Bom dia Senhores! A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI apresentou tempestivamente os
documentos da proposta comercial. Suspenderemos esta sessão para análise e retomaremos o
julgamento da proposta comercial no dia 18/09/2020, às 16:00h! Estejam todos online!
18/09/2020 16:06:14 Prezados Senhores, boa tarde! Não foi possível findar a análise da proposta comercial da licitante
AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI pois há necessidade de realização de diligência para correção
de informações.
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde

Data/Hora Registro Mensagem
18/09/2020 16:07:05 Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - A empresa apresentou as Composições, no entanto, o
custo unitário adotado na planilha de preços unitários é diferente do custo unitário adotado em cada
composição. Dessa forma, a licitante deverá adequar suas composições de forma a condizerem com os
preços adotados na planilha. Lembrando que todos os cálculos devem ser feitos com duas casas
decimais, para eliminar divergências de arredondamentos.
18/09/2020 16:09:03 Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - A documentação corrigida deverá ser apresentada no
prazo de dois dias úteis, sendo assim, retomaremos esta sessão no dia 24/09/2020, às 15:00h para
julgamento da proposta comercial.
18/09/2020 16:09:21 Senhor Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.
18/09/2020 16:11:20 Foi feita convocação via sistema para anexação dos documentos corrigidos.
24/09/2020 15:00:18 Senhor fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 10.568.340/0001-77, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
24/09/2020 15:10:58 Prezados Senhores, boa tarde! A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, apresentou as
composições devidamente corrigidas. Diante da exequibilidade de sua proposta comercial e da ausência
de erros insanáveis que justifiquem sua desclassificação, a Comissão de licitação julga classificada a
proposta comercial apresentada.
24/09/2020 15:11:32 Senhor Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.
24/09/2020 15:12:35 Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Prezado fornecedor apresentar a documentação de
habilitação, nos termos do item 12 do edital.
24/09/2020 15:14:28 Retomamos o julgamento no dia 29/09, às 15:00h! Estejam todos online!
25/09/2020 16:43:16 Prezada Sra. Presidente, boa tarde!

Presidente fala

29/09/2020 15:02:57

Presidente fala

29/09/2020 15:03:31

Presidente fala

29/09/2020 15:06:10

Presidente fala

29/09/2020 15:07:22

Presidente fala

29/09/2020 15:09:22

Presidente fala
Presidente fala

07/10/2020 16:01:31
07/10/2020 16:04:58

Presidente fala

07/10/2020 16:06:22

Presidente fala

07/10/2020 16:09:40

Presidente fala

09/10/2020 11:29:45

Presidente fala

09/10/2020 13:31:03

Presidente fala

09/10/2020 13:31:47

Presidente fala

09/10/2020 13:34:05

Presidente fala

09/10/2020 13:35:13

Presidente fala

09/10/2020 13:35:47

Presidente fala

09/10/2020 13:37:51

Presidente fala
Presidente fala

09/10/2020 13:41:51
09/10/2020 13:44:33

Presidente fala

09/10/2020 13:47:39

Presidente fala

09/10/2020 13:51:54

Presidente fala

09/10/2020 13:54:03

Viemos informar que, devido o limite de capacidade do sistema Comprasnet ter excedido, enviamos a
qualificação econômica para o e-mail da CPL.
Prezados, boa tarde! A documentação de habilitação apresentada pela licitante AMERICA LATINA
ENGENHARIA EIRELI foi analisada pela Comissão que decidiu pela necessidade de realização de
diligência, nos termos do art. 7º, §2º do decreto 7581/2011 e item 11.8 do edital.
Os atestados expedidos pela Prefeitura de Alegre, referente a projetos de demolição de estruturas de
concreto armado, executados no contrato nº 071/2018, não se encontram devidamente registrados na
entidade profissional competente, nos termos exigidos pelo item 12.1.3.2. do edital, que trata da
demonstração da capacidade técnica do profissional.
Dessa forma, requer-se à licitante a apresentação das CATs - Certidões de Acervo Técnico destes
atestados, de forma a atender a exigência editalícia. A documentação deverá ser complementada no prazo
de cinco dias úteis, findando o prazo em 06/10/2020.
Considerando que o limite de espaço para anexação de documentos pela licitante no Comprasnet já foi
excedido, solicitamos o envio da documentação complementar no email cpl.sudecap@pbh.gov.br.
As demais licitante poderão requerer vista dos documentos no mesmo email. Retomamos esta sessão no
dia 07/10/2020, às 16:00h, quando efetuaremos o julgamento da habilitação. Estejam online!
Prezados Senhores, boa tarde!
O sistema Comprasnet não está me permitindo aceitar a proposta da licitante AMERICA LATINA
ENGENHARIA EIRELI, sem antes classificar ou desclassificar a proposta apresentada pela OFFICEPLAN
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. Isso porque o sistema não reconheceu o lançamento do
lance de desempate apresentado pela licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI.
Dessa forma, precisarei adiar o julgamento da habilitação até resolução do problema pelo suporte técnico
do Comprasnet.
Retomarei esta sessão na sexta-feira, 09/10/2020, às 13:30h, quando efetuarei o julgamento da
habilitação. Espero que até lá o problema já tenha sido resolvido. Peço que todos estejam online, pois o
prazo de intenção de recurso abre imediatamente após o julgamento da habilitação e caso não registrado
no tempo estimado, ocorre preclusão nos termos do item 14.3 do edital.
Senhor fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 10.568.340/0001-77, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Prezados Senhores, boa tarde! Infelizmente não tive uma resolução da equipe de suporte técnico do
Ministério da Economia sobre a inconsistência do sistema quanto a não reclassificação automática das
licitantes após a etapa de desempate.
O Sistema Comprasnet automaticamente ordenou as propostas por ordem de inserção no Sistema,
fazendo constar a licitante OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA como a segunda
colocada.
Mesmo após inserção do novo lance ofertado pela AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, o Sistema
não reclassificou as propostas por ordem de valor. Cumpre observar que não há previsão legal para
desempate por meio da ordem de inserção das propostas no sistema, não podendo o mesmo ser adotado.
O edital possui previsão expressa em seu item 10.16 do critério de desempate a ser adotado. Tal previsão
editalícia possui fundamento no art. 25 da lei 12.462/2011, que dispõe que em caso de empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate previstos na lei, sendo que o primeiro
critério a ser adotado deve ser a disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta fechada em ato contínuo à classificação.
Dessa forma, dada a impossibilidade apresentada pelo Sistema de aceitação da proposta da AMERICA
LATINA ENGENHARIA EIRELI, sem antes classificar ou desclassificar a proposta apresentada por
OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA, efetuarei a desclassificação no Sistema da
proposta da OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA para que possa dar andamento
ao certame.
Fica consignado, que a proposta comercial apresentada por OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E
GERENCIAMENTO LTDA, não foi objeto de apresentação de documentos ou de análise, sendo a
desclassificação no sistema apenas para possibilitar o andamento do certame. De tal forma, que a licitante
permanece como licitante remanescente para todos os fins legais.
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.
Passaremos a análise da documentação de habilitação.
A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal,
e econômico-financeira, conforme item 12 do edital. Em relação à qualificação técnica, foi necessária a
realização de diligência para complementação de documentos, qual seja, a juntada da certidão de acervo
técnico referente aos atestados de projetos de demolição em atendimento á exigência do item 12.1.3.2 do
edital - capacidade técnica do profissional.
Foi concedido prazo de 5 dias úteis para apresentação do documento, que foi apresentado por email em
07/10/2020, dada a expiração do limite de arquivos do Sistema. Foi apresentada a CAT referente ao
registro do atestado expedido pela Prefeitura de Alegre, referente à elaboração de projetos de demolição
pelo responsável técnico da licitante Alessandro Rodrigues Batista.
Considerando que no momento da apresentação da documentação de habilitação foram apresentados os
atestados de capacidade técnica operacional e profissional e que a CAT é apenas o registro de tais
documentos no CREA, consideramos válida sua apresentação em resposta de diligência, por tratar-se de
documentação complementar à instrução do processo.
Com efeito, A CAT e atestado registrado apresentado comprovam a execução dos serviços no período de
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Data/Hora Registro Mensagem
03/07/20 a 02/09/2020, tendo sido este concluído antes da apresentação dos documentos de habilitação
no certame.
09/10/2020 13:55:16 Dessa forma, privilegiando o princípio do formalismo moderado, julgamos habilitada a licitante AMERICA
LATINA ENGENHARIA EIRELI.
09/10/2020 13:55:36 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.
09/10/2020 13:56:46 Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 09/10/2020 às 15:00.

Datas Recursais
Data Limite para Registro de Recurso:
Data Limite para Registro de Contrarrazão:
Data Limite para Registro de Decisão:

19/10/2020
26/10/2020
04/11/2020

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 15:48 horas do dia 09 de Outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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
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