
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SERVICO AUTONOMO

DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / Nº Processo:

2972/2020)

 

     às 09:01:54 horas do dia 01/06/2021 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285,

bairro JARDIM SANTA ROSALIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). EMERSON ARAGAO DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 2972/2020 - 2021/17/2021 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, PARA

REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA

DE RIO, PEDRA BRITADA DE ROCHA FELDSPÁTICA N. 1, PEDRISCO LIMPO DE

ROCHA QUARTZO FELDSPÁTICA E PEDRISCO MISTO DE ROCHA QUARTZO

FELDSPÁTICA,  PELO T IPO MENOR PREÇO,  CONFORME PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº  2972 /2020   SAAE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Areia Média Lavada de Rio

Lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2021 12:01:24:038 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 64.843,75

26/05/2021 16:50:35:688 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 64.843,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2021 12:01:24:038 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 38.966,25

26/05/2021 16:50:35:688 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 38.966,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2021 12:01:24:038 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 39.011,25

26/05/2021 16:50:35:688 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 39.011,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/05/2021 12:01:24:038 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 53.615,00

26/05/2021 16:50:35:688 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 53.615,00
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Lote (5) - Areia Média Lavada de Rio

Lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Areia Média Lavada de Rio

Lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/05/2021 17:14:14:921 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 307.781,25

28/05/2021 12:01:24:038 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 194.531,25

26/05/2021 16:50:35:688 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 194.531,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/05/2021 16:45:05:650 JULIO JULIO MINERACAO LTDA  R$ 100.181,25

31/05/2021 17:17:05:865 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 116.898,75

28/05/2021 11:58:17:296 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 116.898,75

26/05/2021 16:51:38:363 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 116.898,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/05/2021 16:45:05:650 JULIO JULIO MINERACAO LTDA  R$ 105.570,00

31/05/2021 17:17:05:865 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 117.033,75

28/05/2021 11:58:17:296 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 117.033,75

26/05/2021 16:51:38:363 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 117.033,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/05/2021 16:45:05:650 JULIO JULIO MINERACAO LTDA  R$ 157.320,00

31/05/2021 17:17:05:865 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 214.365,00

28/05/2021 11:58:17:296 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 160.845,00

26/05/2021 16:51:38:363 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 160.845,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 09:12:01:707 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 62.000,00

01/06/2021 09:11:11:197 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 62.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 09:21:50:239 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 31.000,00

01/06/2021 09:21:17:398 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 31.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

Lote (5) - Areia Média Lavada de Rio

Lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 01/06/2021, às 09:45:56 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

01/06/2021 09:22:08:737 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 31.000,00

01/06/2021 09:21:38:149 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 31.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 09:20:31:436 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 44.000,00

01/06/2021 09:19:38:686 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 46.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 09:14:55:982 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 185.000,00

01/06/2021 09:14:28:352 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 187.500,00

31/05/2021 17:14:14:921 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 307.781,25

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 12:13:48:406 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 91.950,00

01/06/2021 11:49:50:204 JULIO JULIO MINERACAO LTDA  R$ 92.000,00

01/06/2021 11:49:00:512 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 93.000,00

31/05/2021 17:17:05:865 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 116.898,75

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 12:25:19:501 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 98.000,00

01/06/2021 12:23:43:965 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 99.000,00

01/06/2021 12:23:13:292 JULIO JULIO MINERACAO LTDA  R$ 100.000,00

31/05/2021 17:17:05:865 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 117.033,75

Data-Hora Fornecedor Lance

01/06/2021 11:02:55:098 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP  R$ 137.000,00

01/06/2021 11:02:14:176 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA  R$ 137.500,00

01/06/2021 10:58:43:881 JULIO JULIO MINERACAO LTDA  R$ 140.500,00

31/05/2021 17:17:05:865 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME  R$ 214.365,00
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às

08:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 08:59:00 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: NEMOTO

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às 08:03:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2021, às 08:03:42 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada

via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 22/07/2021, às 10:09:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:02 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às 10:13:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:13:15 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada

via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:36:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:36:40 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP,  atendeu a todas as

exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:06:11 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por

equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021,

às 15:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:10:31 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada
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via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:15:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:15:49 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as

exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:15:49 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R$ 61.662,50.

 

    No dia 01/06/2021, às 11:44:29 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às

08:54:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 08:54:08 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação

encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às

13:38:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:38:22 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências e editalícias

portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:06:23 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Por equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia

08/09/2021, às 15:11:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:11:16 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação

encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às

15:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/09/2021, às 15:17:10 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências e

editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:17:10 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R$ 30.648,75.

 

    No dia 01/06/2021, às 10:52:41 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021,

às 08:55:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 08:55:00 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 13:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:38:36 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências

e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:06:34 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Por equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No

dia 08/09/2021, às 15:12:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:12:00 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 15:18:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:18:19 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências
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e editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:18:19 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R$ 30.997,50.

 

    No dia 01/06/2021, às 10:19:43 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021,

às 08:59:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 08:59:30 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor:

NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às

08:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2021, às 08:04:36 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

22/07/2021, às 10:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:09:31 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às

10:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:13:47 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 13:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:36:56 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP,  atendeu a

todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às

15:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:06:44 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

08/10/2021 Página 7 de 13



Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Por equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No

dia 08/09/2021, às 15:12:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:12:17 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 15:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:18:58 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a

todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:18:58 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R$

44.000,00.

 

    No dia 01/06/2021, às 09:53:30 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às

09:00:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 09:00:13 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: NEMOTO

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às 08:05:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2021, às 08:05:23 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada

via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 22/07/2021, às 10:10:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:10:33 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às 10:14:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/07/2021, às 10:14:43 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada

via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:37:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:37:10 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP,  atendeu a todas as

exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:06:52 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por

equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021,

às 15:12:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:12:57 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada

via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:23:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:23:09 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as

exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:23:09 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R$ 184.987,50.

 

    No dia 01/06/2021, às 12:18:03 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às

08:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 08:55:55 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação

encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às

13:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:38:55 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências e editalícias

portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:07:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:07:01 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Por equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia

08/09/2021, às 15:13:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:13:32 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação

encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às

15:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:24:28 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências e

editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:24:28 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática

n.1 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R$ 91.946,25.

 

    No dia 01/06/2021, às 12:48:50 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021,

às 08:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 08:56:32 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 13:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/09/2021, às 13:39:08 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências

e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:07:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:07:08 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Por equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No

dia 08/09/2021, às 15:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:14:05 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 15:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:25:41 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências

e editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:25:41 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo

Feldspática -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R$ 92.992,50.

 

    No dia 01/06/2021, às 11:15:20 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021,

às 09:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/06/2021, às 09:00:53 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor:

NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às

08:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2021, às 08:06:26 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

22/07/2021, às 10:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:11:42 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às

10:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/07/2021, às 10:15:11 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 13:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 13:37:26 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP,  atendeu a

todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às

15:07:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:07:16 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Por equivoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No

dia 08/09/2021, às 15:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:14:30 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a

documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia

08/09/2021, às 15:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2021, às 15:26:15 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a

todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

 

    No dia 08/09/2021, às 15:26:15 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R$

132.000,00.
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        No dia 23/07/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    "Não houve manifestação de recurso. Declaramos as licitantes: NEMOTO MATERIAIS

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, lotes 01, 04, 05 e 08 e CORREA ALVES

ENGENHARIA LTDA - EPP. - Lotes 02, 03, 06 e 07; habilitadas, tendo em vista o

atendimento de todas as exigências do edital."

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

EMERSON ARAGAO DE SOUSA

Pregoeiro da disputa

 

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Autoridade Competente

 

RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.367.263/0001-00 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME

08.169.258/0001-28 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA

10.697.220/0001-70 JULIO JULIO MINERACAO LTDA

22.627.078/0001-73 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
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