
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
 

    Dependência: INFRAERO - CENTRO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO -

(DF)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ INFRAERO / Nº Processo: 003/ADLI-1/SEDE/2021)

 

     às 10:01:05 horas do dia 27/01/2021 no endereço AUDITORIO SUPERINTENDENCIA

ADMINISTRACAO GERAL  DAINFRAERO - ED. OSCAR ALVARENGA I E II - 1°

SUBSOLO, bairro SCS - Q.03 - BL."A" - LOTES 17/18, da cidade de BRASILIA - DF,

reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). ANA ELISA DE OLIVEIRA

FALQUETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 003/ADLI-

1/SEDE/2021 - 2021/003/2021 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação

de serviços de manutenção de pavimentos rígidos, nos aeroportos:  SBBV, SBCG, SBEG,

SBHT, SBMA, SBSL, SBSN, SBTE e SBUL, por meio do sistema de registro de preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional de Boa Vista

Lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional de Campo Grande

Lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional Eduardo Gomes/Manaus

Lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/01/2021 16:54:16:747 DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA  R$ 2.608.683,83

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.605.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.608.683,83

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/01/2021 15:29:30:233 CONSERVA DE ESTRADAS LTDA  R$ 2.340.197,61

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.340.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.340.197,61

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/01/2021 10:39:29:838 CONSTRUTORA SOMA LTDA  R$ 2.600.724,73

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.630.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.630.726,33
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Altamira

Lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Marabá/João Correa da Rocha

Lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís

Lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Santarém/Maestro Wilson Fonseca

Lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Teresina/Senador Petrônio Portella

Lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato

    Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores

preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.755.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.755.764,62

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.665.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.665.070,72

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.439.000,00

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.439.962,31

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.898.000,00

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.898.052,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.383.000,00

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.383.770,06

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/01/2021 08:13:42:375 TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP  R$ 2.444.758,61

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.444.000,00

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.444.758,61

27/01/2021 08:50:46:692 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA  R$ 4.900.000,00
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Internacional de Boa Vista

Lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional de Campo Grande

Lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional Eduardo Gomes/Manaus

Lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Altamira

Lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Marabá/João Correa da Rocha

Lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís

Lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Santarém/Maestro Wilson Fonseca

Data-Hora Fornecedor Lance

27/01/2021 10:13:49:554 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.603.999,98

27/01/2021 10:12:29:448 DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA  R$ 2.603.999,99

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.605.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/01/2021 11:00:17:704 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.281.549,99

27/01/2021 10:59:56:691 CONSERVA DE ESTRADAS LTDA  R$ 2.281.550,00

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.340.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/01/2021 10:39:29:838 CONSTRUTORA SOMA LTDA  R$ 2.600.724,73

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.630.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.630.726,33

Data-Hora Fornecedor Lance

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.755.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.755.764,62

Data-Hora Fornecedor Lance

06/01/2021 18:09:03:027 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.665.000,00

27/01/2021 07:00:07:696 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.665.070,72

Data-Hora Fornecedor Lance

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.439.000,00

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.439.962,31

Data-Hora Fornecedor Lance

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.898.000,00
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Lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Teresina/Senador Petrônio Portella

Lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato

 

    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 Coordenador

de disputa de licitação e os Membros da Comissão 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 Coordenador de disputa

decidiu:

 

    No dia 27/01/2021, às 10:19:13 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:56:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:56:12 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada

vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico

anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:18:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:18:31 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela

autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver

óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.898.052,40

Data-Hora Fornecedor Lance

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.383.000,00

27/01/2021 07:01:07:638 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.383.770,06

Data-Hora Fornecedor Lance

27/01/2021 16:26:54:719 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI  R$ 2.442.997,00

27/01/2021 16:22:44:391 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.442.997,80

06/01/2021 18:10:16:868 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA  R$ 2.444.000,00

27/01/2021 08:13:42:375 TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP  R$ 2.444.758,61
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(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:18:31 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MRO CONSTRUCOES E

ASSESSORIA EIRELI com o valor R$ 2.603.156,72.

 

    No dia 27/01/2021, às 11:01:52 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:57:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:57:16 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada

vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico

anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:19:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:19:04 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela

autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver

óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:19:04 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MRO CONSTRUCOES E

ASSESSORIA EIRELI com o valor R$ 2.280.931,48.

 

    No dia 27/01/2021, às 11:24:38 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:57:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:57:44 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus -  a situação do
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer

técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:19:31 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:19:31 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado

pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não

haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:19:31 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA SOMA

LTDA com o valor R$ 2.591.265,85.

 

    No dia 27/01/2021, às 11:47:32 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:58:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:58:03 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por

ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao

Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:19:53 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:19:53 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade

competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de

ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº

SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:19:53 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da l icitação á empresa B&S CONSTRUCOES E
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PARTICIPACOES LTDA com o valor R$ 2.750.000,00.

 

    No dia 27/01/2021, às 12:16:57 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:58:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:58:35 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer

técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:20:16 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:20:16 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela

autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver

óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:20:16 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES

E PARTICIPACOES LTDA com o valor R$ 2.660.000,00.

 

    No dia 27/01/2021, às 14:40:25 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às

08:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:58:59 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís -  a

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

Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no

parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às

17:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

24/02/2021 Página 7 de 10



    No dia 12/02/2021, às 17:20:42 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís -  a

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

adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil,

por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do

processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:20:42 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S

CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA com o valor R$ 2.430.000,00.

 

    No dia 27/01/2021, às 15:24:39 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:59:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:59:21 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca -  a situação do

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

declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer

técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:21:06 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:21:06 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado

pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não

haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:21:06 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES

E PARTICIPACOES LTDA com o valor R$ 2.890.000,00.

 

    No dia 27/01/2021, às 16:05:51 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:59:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 08:59:39 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella -  a situação do

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

declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer

técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:21:30 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:21:30 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado

pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não

haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:21:30 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES

E PARTICIPACOES LTDA com o valor R$ 2.380.000,00.

 

    No dia 27/01/2021, às 16:30:14 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às

09:00:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 09:00:10 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato -  a

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

Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no

parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às

17:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 17:21:52 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato -  a

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

adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil,

por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do
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processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

 

    No dia 12/02/2021, às 17:21:52 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção

de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato -  pelo

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

CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI com o valor R$ 2.442.165,26.

 

        No dia 24/02/2021, o Coordenador de disputa de licitação cadastrou a seguinte minuta

da ata: 

 

    Estabelecido o ato de declaração de vencedor, conforme regras editalícias, não houve

manifestação contrária a esse julgamento. Assim, nos termos do Edital procedeu-se a

adjudicação do objeto, com posterior consulta ao Cadastro Reserva. Finalizado o prazo,

houve interesse da empresa  MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ

19.993.533/0001-40)  pelo cadastro de reserva para o Lote 03.

 

    No dia 24/02/2021, às 08:54:34 horas, a autoridade superior da licitação - ANDREIA E

SILVA HEIDMANN - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de

disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo

informações detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO

Coordenador de disputa de licitação

 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN

Autoridade Superior

 

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA

Membro da Comissão

 

Proponentes:
28.703.617/0001-92 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

16.661.910/0001-55 CONSERVA DE ESTRADAS LTDA

01.088.713/0001-11 CONSTRUTORA SOMA LTDA

01.335.516/0001-50 DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

31.258.472/0001-72 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

19.993.533/0001-40 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI

09.366.582/0001-07 TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP
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