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ATA FINAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI

Pregão Eletrônico - 05/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

02/09/2021 10:33 02/09/2021 17:00 14/09/2021 17:00 17/09/2021 08:00 17/09/2021 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

14/09/2021 - 10:06 Itens não apresentados 14/09/2021 - 10:27

Alguns itens como Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira e procuração, não se enquadram na documentação desta concorrente e não
serão apresentados.
Nesta situação, apenas não inserimos os documentos ou há necessidade de apresentar alguma declaração justificando a não apresentação?

Somente deve ser anexado os documentos que a empresa tiver. OS que não forem o caso, não se anexa.

14/09/2021 - 10:02 Apresentação RG e CPF 14/09/2021 - 10:27

Poderá ser inserida a CNH nos itens de RG e CPF?

Sim.

14/09/2021 - 10:01 Esclarecimentos quanto assinatura de documentos 14/09/2021 - 10:27

Quanto as declarações que deverão ser assinadas.
Será considerado o documento se assinado via certificado digital?

Sim.

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 LOTE 1 - TRECHO LIGAÇÃO
WITMARSUM/SALETE

0001 TRECHO LIGAÇÃO WITMARSUM/SALETE 546.657,40 1 UN Homologado

VALOR TOTAL ESTIMADO 546.657,40

0002 LOTE 2 - TRECHO LIGAÇÃO RIO DO
CAMPO/SALETE

0001 TRECHO LIGAÇÃO RIO DO CAMPO/SALETE 825.448,96 1 UN Homologado

VALOR TOTAL ESTIMADO 825.448,96

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

02/09/2021 Edital Pregão Eletrônico 05 - Projeto.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

17/09/2021 - 10:24 Negociação aberta para o processo
05/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 10:26 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2021 às 13:30.

17/09/2021 - 14:10 Documentos solicitados para o
processo 05/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/09/2021 - 16:10 Documentos solicitados para o
processo 05/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 17:21 Documentos solicitados para o
processo 05/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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23/09/2021 - 17:22 Documentos solicitados para o
processo 05/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/09/2021 - 10:04 Documentos solicitados para o
processo 05/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/09/2021 - 10:04 Documentos solicitados para o
processo 05/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 05/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Lote Item Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE 1 - TRECHO
LIGAÇÃO
WITMARSUM/SALETE

0001 Trecho Ligação
Witmarsum/Salete

N/C N/C 1 128.000,00 128.000,00

VENCEDOR BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

128.000,00

0002 LOTE 2 - TRECHO
LIGAÇÃO RIO DO
CAMPO/SALETE

0001 Trecho ligação Rio do
Campo/Salete

Não aplicável Não aplicável 1 325.000,00 325.000,00

VENCEDOR Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

325.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Trecho Ligação Witmarsum/Salete
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

A1MC PROJETOS
LTDA

18.968.880/0001-
50

15/09/2021 -
15:13:57

- - 1 546.657,40 546.657,40 Sim

GEOMAPA 03.339.646/0001-
96

15/09/2021 -
10:14:37

N/C N/C 1 540.000,00 540.000,00 Sim

CGM ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

02.469.574/0001-
39

15/09/2021 -
19:21:16

N/C N/C 1 546.656,40 546.656,40 Sim

OESTE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11.504.898/0001-
51

16/09/2021 -
15:43:29

1 546.657,40 546.657,40 Sim

Iguatemi Consultoria e
Serviços de Engenharia
Ltda.

83.256.172/0001-
58

16/09/2021 -
12:10:12

N/C N/C 1 546.657,40 546.657,40 Não

BAUER ENGENHARIA
EIRELI

08.764.139/0001-
13

16/09/2021 -
14:51:19

N/C N/C 1 311.500,00 311.500,00 Sim

Obra de Arte
Engenharia LTDA

09.608.622/0001-
71

16/09/2021 -
17:04:43

N/C N/C 1 535.080,00 535.080,00 Sim

Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

27.256.402/0001-
08

16/09/2021 -
19:05:21

Não aplicável Não aplicável 1 497.458,23 497.458,23 Sim

VIATEC ENGENHARIA
LTDA

18.280.003/0001-
91

16/09/2021 -
19:02:46

N/C N/C 1 535.000,00 535.000,00 Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Trecho ligação Rio do Campo/Salete
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A1MC PROJETOS
LTDA

18.968.880/0001-
50

15/09/2021 -
15:13:57

- - 1 825.448,96 825.448,96 Sim

GEOMAPA 03.339.646/0001-
96

15/09/2021 -
10:10:49

N/C N/C 1 820.000,00 820.000,00 Sim

CGM ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

02.469.574/0001-
39

15/09/2021 -
19:22:05

N/C N/C 1 825.447,96 825.447,96 Sim

OESTE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

11.504.898/0001-
51

16/09/2021 -
15:43:29

1 825.448,96 825.448,96 Sim

Iguatemi Consultoria e
Serviços de Engenharia
Ltda.

83.256.172/0001-
58

16/09/2021 -
12:12:04

N/C N/C 1 825.448,96 825.448,96 Não

BAUER ENGENHARIA
EIRELI

08.764.139/0001-
13

16/09/2021 -
14:51:48

N/C N/C 1 560.000,00 560.000,00 Sim

Obra de Arte
Engenharia LTDA

09.608.622/0001-
71

16/09/2021 -
17:04:17

N/C N/C 1 808.500,00 808.500,00 Sim

Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

27.256.402/0001-
08

16/09/2021 -
19:05:21

Não aplicável Não aplicável 1 751.158,55 751.158,55 Sim

VIATEC ENGENHARIA
LTDA

18.280.003/0001-
91

16/09/2021 -
19:02:25

N/C N/C 1 815.000,00 815.000,00 Sim

HTC BRASIL -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS - EIRELI

19.504.306/0001-
03

17/09/2021 -
01:25:57

N/C N/C 1 825.448,00 825.448,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. 83.256.172/0001-58 90 dias

A1MC PROJETOS LTDA 18.968.880/0001-50 90 dias

GEOMAPA 03.339.646/0001-96 90 dias

HTC BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI 19.504.306/0001-03 90 dias

OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 11.504.898/0001-51 90 dias

Obra de Arte Engenharia LTDA 09.608.622/0001-71 90 dias

CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 02.469.574/0001-39 100 dias

BAUER ENGENHARIA EIRELI 08.764.139/0001-13 90 dias

Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda 27.256.402/0001-08 90 dias

VIATEC ENGENHARIA LTDA 18.280.003/0001-91 90 dias

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Trecho Ligação Witmarsum/Salete
Data Valor CNPJ Situação

15/09/2021 - 10:14:37 540.000,00 (proposta) 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

15/09/2021 - 15:13:57 546.657,40 (proposta) 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

15/09/2021 - 19:21:16 546.656,40 (proposta) 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

16/09/2021 - 12:10:12 546.657,40 (proposta) 83.256.172/0001-58 - Iguatemi
Consultoria e Serviços de Engenharia
Ltda.

Válido

16/09/2021 - 14:51:19 311.500,00 (proposta) 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

16/09/2021 - 15:43:29 546.657,40 (proposta) 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Válido

16/09/2021 - 17:04:43 535.080,00 (proposta) 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

16/09/2021 - 19:02:46 535.000,00 (proposta) 18.280.003/0001-91 - VIATEC
ENGENHARIA LTDA

Válido

16/09/2021 - 19:05:21 497.458,23 (proposta) 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido
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17/09/2021 - 09:27:28 318.000,00 18.280.003/0001-91 - VIATEC
ENGENHARIA LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:28:42 305.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:28:53 464.658,80 83.256.172/0001-58 - Iguatemi
Consultoria e Serviços de Engenharia
Ltda.

Válido

17/09/2021 - 09:29:23 298.000,00 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

17/09/2021 - 09:30:59 290.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:31:40 284.000,00 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 09:31:47 311.000,00 18.280.003/0001-91 - VIATEC
ENGENHARIA LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:32:38 275.000,00 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

17/09/2021 - 09:32:49 278.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:33:19 269.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:33:47 250.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:34:11 245.000,00 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

17/09/2021 - 09:34:37 240.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:35:00 235.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:35:11 295.000,00 18.280.003/0001-91 - VIATEC
ENGENHARIA LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:35:12 230.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

17/09/2021 - 09:35:35 225.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:35:52 220.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:36:05 215.000,00 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 09:36:28 210.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:36:45 205.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:36:52 205.800,00 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 09:37:13 200.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:37:38 195.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:38:13 191.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:38:41 186.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:38:45 194.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

17/09/2021 - 09:39:07 182.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:39:41 178.000,00 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 09:40:35 172.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53
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17/09/2021 - 09:41:08 160.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

17/09/2021 - 09:42:28 155.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:42:49 150.000,00 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 09:43:07 145.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:44:54 141.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

17/09/2021 - 09:45:29 138.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:46:18 132.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

17/09/2021 - 09:47:23 129.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

17/09/2021 - 09:47:32 131.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 09:49:28 126.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido
apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme
solicitado na documentação complementar 30/09/2021 09:56:18

17/09/2021 - 09:49:33 128.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 09:50:08 123.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:18:53

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Trecho ligação Rio do Campo/Salete
Data Valor CNPJ Situação

15/09/2021 - 10:10:49 820.000,00 (proposta) 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

15/09/2021 - 15:13:57 825.448,96 (proposta) 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

15/09/2021 - 19:22:05 825.447,96 (proposta) 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

16/09/2021 - 12:12:04 825.448,96 (proposta) 83.256.172/0001-58 - Iguatemi
Consultoria e Serviços de Engenharia
Ltda.

Válido

16/09/2021 - 14:51:48 560.000,00 (proposta) 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

16/09/2021 - 15:43:29 825.448,96 (proposta) 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

16/09/2021 - 17:04:17 808.500,00 (proposta) 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

16/09/2021 - 19:02:25 815.000,00 (proposta) 18.280.003/0001-91 - VIATEC
ENGENHARIA LTDA

Válido

16/09/2021 - 19:05:21 751.158,55 (proposta) 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 01:25:57 825.448,00 (proposta) 19.504.306/0001-03 - HTC BRASIL -
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI

Válido

17/09/2021 - 09:53:18 548.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:53:48 530.000,00 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

17/09/2021 - 09:54:20 699.000,00 83.256.172/0001-58 - Iguatemi
Consultoria e Serviços de Engenharia
Ltda.

Válido
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17/09/2021 - 09:54:51 519.400,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 09:55:58 498.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 09:56:38 485.000,00 03.339.646/0001-96 - GEOMAPA Válido

17/09/2021 - 09:56:48 495.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 09:57:45 475.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 09:58:13 465.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 09:59:19 455.700,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 09:59:56 440.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 10:00:28 431.200,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:00:57 420.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 10:01:06 400.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:01:17 411.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 10:01:34 390.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 10:01:41 392.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 10:02:00 382.000,00 09.608.622/0001-71 - Obra de Arte
Engenharia LTDA

Válido

17/09/2021 - 10:02:23 374.360,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:02:40 350.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:02:47 413.113,13 18.280.003/0001-91 - VIATEC
ENGENHARIA LTDA

Válido

17/09/2021 - 10:02:58 340.000,00 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Válido

17/09/2021 - 10:03:26 333.200,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:03:40 320.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:03:47 325.000,00 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia
e Infraestrutura Ltda

Válido

17/09/2021 - 10:04:26 313.600,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:04:37 300.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:04:57 294.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:06:02 285.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10
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17/09/2021 - 10:06:32 279.300,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:06:37 291.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:06:59 270.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:07:27 264.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:08:01 254.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:08:16 269.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:08:23 248.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:08:36 263.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:08:49 253.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:09:25 238.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:09:41 247.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:09:57 233.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:10:25 223.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:10:48 232.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:11:00 218.540,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:11:16 213.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:11:46 218.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:11:47 205.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09
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17/09/2021 - 10:12:02 212.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:12:05 200.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:12:18 204.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:12:32 196.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:12:51 199.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:12:58 191.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:13:26 195.000,00 02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Cancelado - Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o
contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, e como o mesmo faz
parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar
anexada ao Portal até a data de abertura da licitação, não podendo ser
anexada neste momento, consideramos a mesma desclassificada deste
certame. 30/09/2021 10:03:11

17/09/2021 - 10:13:29 185.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:13:56 180.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:14:22 175.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:14:52 171.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:15:20 165.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:16:02 161.700,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:16:36 156.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:17:37 152.700,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:17:55 145.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

17/09/2021 - 10:18:46 142.000,00 11.504.898/0001-51 - OESTE
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a
documentação complementar, a proposta readequada, o documento de
falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND
Federal vencida. 30/09/2021 09:58:10

17/09/2021 - 10:19:23 135.000,00 18.968.880/0001-50 - A1MC
PROJETOS LTDA

Cancelado - A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o
acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o
projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.
23/09/2021 17:19:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo
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0002a 21/09/2021 - 15:44:42 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS
LTDA

PROPOSTA ATUALIZADA.zip

0001a 21/09/2021 - 16:13:04 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS
LTDA

PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 1.pdf

0001a 21/09/2021 - 16:13:14 18.968.880/0001-50 - A1MC PROJETOS
LTDA

NOTA EXPLICATIVA DE
EXEQUIBILIDADE.pdf

0001a 27/09/2021 - 15:34:58 02.469.574/0001-39 - CGM ENGENHARIA
E TOPOGRAFIA LTDA

Defesa Amavi Assinado.pdf

0001a 27/09/2021 - 15:48:04 02.469.574/0001-39 - CGM ENGENHARIA
E TOPOGRAFIA LTDA

proposta readequada.pdf

0001a 27/09/2021 - 15:49:04 02.469.574/0001-39 - CGM ENGENHARIA
E TOPOGRAFIA LTDA

Proposta Readequada Assinada.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:28:56 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

COMPOSICOES CUSTOS LOTE 01.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:28:56 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

edital 005_2014_Prefeitura_Ita_SC.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:29:30 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

nota_201312-25.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:29:30 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

nota_201312-28.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:29:30 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

nota_201312-31.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:31:14 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Volume_01_Projeto_Executivo_NovaSantaCruz_Subestacao_UHE.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:31:14 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Projeto_Subestacao_Volume_2.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:31:14 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

Volume_03_Orcamento_PlanodeExecucao_Substacao.pdf

0001a 04/10/2021 - 08:42:16 08.764.139/0001-13 - BAUER
ENGENHARIA EIRELI

proposta ajustada lote 001.pdf

0002a 04/10/2021 - 14:35:19 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

OS 00620 - Sanches Tripoloni.zip

0002a 04/10/2021 - 14:35:19 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

OS 00820 - Litoral Sul.zip

0002a 04/10/2021 - 14:35:19 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

OS 03119 - SJP.zip

0002a 04/10/2021 - 14:35:19 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

OS 07018 - Pref. Piraquara.zip

0002a 04/10/2021 - 15:39:48 27.256.402/0001-08 - Elmo Engenharia e
Infraestrutura Ltda

PROPOSTA READEQUADA_ASS.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:17

Luan Luís de Bem
Moreira

5822019 SSP SC 02/07/2014 - RG

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:18

Luan Luís de Bem
Moreira

072.542.469-97 - - - CPF

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:22

Luan Luís de Bem
Moreira

1041581 Tribunal de Justiça
de SC

02/09/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:24

Luan Luís de Bem
Moreira

210140129234726 Secretaria do
Estado da
Fazenda de SC

14/09/2021 13/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:25

Luan Luís de Bem
Moreira

2021083103404619342200 Caixa Econômica
Federal

31/08/2021 29/09/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:26

Luan Luís de Bem
Moreira

17884961/2021 Poder Judiciário
Justiça do
Trabalho

03/06/2021 29/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:31

Luan Luís de Bem
Moreira

27256402000108 República
Federativa do
Brasil

14/09/2021 - Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:33

Luan Luís de Bem
Moreira

25A6.EAE5.D62F.B7A0 Procuradoria-Geral
da Fazenda
Nacional

24/05/2021 20/11/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Divida Ativa da União

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:40

Luan Luís de Bem
Moreira

- MUNICÍPIO DE
JOINVILLE

01/09/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:43

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=659636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=659780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=659783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=659783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=670001&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=670087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=670090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680234&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680235&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680255&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680256&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680334&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680335&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680336&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=680624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=682579&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=682580&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=682581&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=682582&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=682756&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461311&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461314&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461420&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461420&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461583&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461609&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461715&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461715&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:44

Luan Luís de Bem
Moreira

- - 18/09/2018 - Registro Comercial, no
caso de empresa
individual, ou Ato
Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em
vigor

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:45

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - CARTEIRA DE
TRABALHO OU
OUTRO DOCUMENTO
LEGAL (VÍNCULO
COM A EMPRESA)

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:48

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes Estadual
ou Municipal

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

14/09/2021 -
11:50

Luan Luís de Bem
Moreira

- CREA/SC 26/08/2021 - Prova Registro PJ
CREA ou CAU

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
14:26

EWERTON LUIZ
ROBERTO

8741317 PODER
JUDICIARIO

01/09/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
14:33

EWERTON LUIZ
ROBERTO

2021090702300919418431 CAIXA 09/09/2021 06/10/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
14:34

EWERTON LUIZ
ROBERTO

22047830/2021 PODER
JUDICIRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

16/07/2021 11/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
14:37

EWERTON LUIZ
ROBERTO

00000 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

12/08/2021 - Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
14:45

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- 23046 09/09/2021 09/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
15:00

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - 08/03/2021 - Registro Comercial, no
caso de empresa
individual, ou Ato
Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em
vigor

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
15:14

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- conselho regional
de engenharia e
agronomia de SC

03/08/2021 - Prova Registro PJ
CREA ou CAU

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
15:53

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - Declaração de que
cumprem o disposto no
INC. XXXIII (menores)

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
15:57

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - DECLARAÇÃO
IDONEIDADE

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

14/09/2021 -
15:58

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - COMPROVAÇÃO
CONHECIMENTO
ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:09

Anderson Alex
Santos

- - 14/09/2021 - RG

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:09

Anderson Alex
Santos

- - - - CPF

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:09

Anderson Alex
Santos

- TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

01/09/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:10

Anderson Alex
Santos

- FAZENDA
ESTADUAL

01/09/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:11

Anderson Alex
Santos

- Caixa Econômica
Federal,

01/09/2021 27/09/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:11

Anderson Alex
Santos

- Certidão Negativa
de Débitos
Trabalhistas

01/09/2021 27/02/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:12

Anderson Alex
Santos

- RECEITA
FEDERAL

01/09/2021 04/01/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Divida Ativa da União

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461846&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461846&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461846&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461846&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461846&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3461951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3464240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3465167&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3465167&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466337&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3466751&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:12

Anderson Alex
Santos

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:13

Anderson Alex
Santos

- CREA 14/09/2021 - Prova Registro PJ
CREA ou CAU

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:13

Anderson Alex
Santos

- - - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes Estadual
ou Municipal

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:13

Anderson Alex
Santos

- - 14/09/2021 - Registro Comercial, no
caso de empresa
individual, ou Ato
Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em
vigor

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:13

Anderson Alex
Santos

- - - - CARTEIRA DE
TRABALHO OU
OUTRO DOCUMENTO
LEGAL (VÍNCULO
COM A EMPRESA)

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:14

Anderson Alex
Santos

- - - - CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:21

Anderson Alex
Santos

- Certidão Negativa
de Débitos
Municipais

01/09/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:39

Anderson Alex
Santos

18.968.880.0001/50 RECEITA
FEDERAL

01/09/2021 - Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:39

Anderson Alex
Santos

- - - - DECLARAÇÃO
IDONEIDADE

A1MC PROJETOS
LTDA

14/09/2021 -
16:40

Anderson Alex
Santos

- - - - Declaração de que
cumprem o disposto no
INC. XXXIII (menores)

A1MC PROJETOS
LTDA

15/09/2021 -
15:00

Anderson Alex
Santos

- HABILITAÇÃO
COMPLETA

15/09/2021 31/03/2022 PROCURAÇÃO

A1MC PROJETOS
LTDA

15/09/2021 -
15:01

Anderson Alex
Santos

- CREA 01/09/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

A1MC PROJETOS
LTDA

15/09/2021 -
15:01

Anderson Alex
Santos

- - - - ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO

A1MC PROJETOS
LTDA

15/09/2021 -
15:02

Anderson Alex
Santos

- - - - COMPROVAÇÃO
CONHECIMENTO
ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS

A1MC PROJETOS
LTDA

15/09/2021 -
15:02

Anderson Alex
Santos

- - 01/09/2021 31/03/2022 Decreto de autorização,
em se tratando de
empresa ou sociedade
estrangeira em
funcionamento no País,
e ato de registro ou
autorização para
funcionamento
expedido pelo órgão
competente, quando a
atividade assim o exigir.

A1MC PROJETOS
LTDA

15/09/2021 -
15:03

Anderson Alex
Santos

- - - - COMPROVAÇÃO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:02

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

4677564 SSPSC 07/10/2020 - RG

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:02

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

06669375913 - - - CPF

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:03

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

0011436744 TJSC 31/08/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:04

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

210140101440690 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA DE
S.C.

27/07/2021 25/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:05

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

2021090403505830555187 Caixa economica
federal

14/09/2021 03/10/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:05

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

22227272/2021 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

19/07/2021 14/01/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas
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CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:07

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

02469574000139 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

19/07/2021 - Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:08

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

95F9.0E6B.CB3D.852C MINISTÉRIO DA
FAZENDA

19/07/2021 15/01/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Divida Ativa da União

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:15

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- Prefeitura
Municipal de
Criciúma-SC

22/11/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:16

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- 29493 13/07/2021 11/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:16

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - DECLARAÇÃO
IDONEIDADE

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:16

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:16

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - COMPROVAÇÃO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:16

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:17

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - CARTEIRA DE
TRABALHO OU
OUTRO DOCUMENTO
LEGAL (VÍNCULO
COM A EMPRESA)

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:17

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - COMPROVAÇÃO
CONHECIMENTO
ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:17

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - 24/03/2020 - Registro Comercial, no
caso de empresa
individual, ou Ato
Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em
vigor

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:18

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes Estadual
ou Municipal

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:18

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - Declaração de que
cumprem o disposto no
INC. XXXIII (menores)

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:19

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- crea-sc 01/09/2021 - Prova Registro PJ
CREA ou CAU

CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA
LTDA

15/09/2021 -
19:19

BRUNO
BIANCHIN
MACHADO

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
07:53

EWERTON LUIZ
ROBERTO

2331.8C8C.FE50.A00B RECEITA
FEDERAL

16/03/2021 12/09/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Divida Ativa da União

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
07:57

EWERTON LUIZ
ROBERTO

210140129793466 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

15/09/2021 14/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
07:58

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - CARTEIRA DE
TRABALHO OU
OUTRO DOCUMENTO
LEGAL (VÍNCULO
COM A EMPRESA)

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
08:11

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - COMPROVAÇÃO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO
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OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
08:27

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
08:27

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
08:27

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
08:27

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:47

Everton Fabian
Bauer

210140111102810 ESTADO DE
SANTA
CATARINA

13/08/2021 12/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:49

Everton Fabian
Bauer

2021090701182146158625 CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

13/09/2021 06/10/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:52

Everton Fabian
Bauer

DE3D.DB7D.1CFD.7A89 SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

29/04/2021 26/10/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos Federais e
Divida Ativa da União

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:54

Everton Fabian
Bauer

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

26/07/2021 24/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:56

Everton Fabian
Bauer

- - - - CARTEIRA DE
TRABALHO OU
OUTRO DOCUMENTO
LEGAL (VÍNCULO
COM A EMPRESA)

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:57

Everton Fabian
Bauer

- - 25/09/2017 - Registro Comercial, no
caso de empresa
individual, ou Ato
Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social em
vigor

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
10:58

Everton Fabian
Bauer

- - - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes Estadual
ou Municipal

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:00

Everton Fabian
Bauer

- CREA-SC 16/09/2021 - Prova Registro PJ
CREA ou CAU

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:02

Everton Fabian
Bauer

979423 TJSC 26/07/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
11:04

EWERTON LUIZ
ROBERTO

3420439 SSPSC 20/05/1998 - RG

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
11:05

EWERTON LUIZ
ROBERTO

03030738965 - - - CPF

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
11:06

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes Estadual
ou Municipal

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:11

Everton Fabian
Bauer

28458245/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

16/09/2021 14/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:12

Everton Fabian
Bauer

08764139/0001-13 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

13/08/2021 - Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:16

Everton Fabian
Bauer

91080126953 - - - CPF

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:17

Everton Fabian
Bauer

2081000 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
TRANSITO

18/12/2019 - RG
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BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:24

Everton Fabian
Bauer

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
11:24

Everton Fabian
Bauer

- - - - ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
13:37

Everton Fabian
Bauer

- DIVERSOS 11/04/2013 - Atestado de
Capacidade Técnica

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
13:40

Everton Fabian
Bauer

- - - - CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
13:42

Everton Fabian
Bauer

- - - - COMPROVAÇÃO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
13:52

Everton Fabian
Bauer

- - - - DECLARAÇÃO
IDONEIDADE

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
13:57

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
13:58

Everton Fabian
Bauer

- - - - Declaração de que
cumprem o disposto no
INC. XXXIII (menores)

BAUER
ENGENHARIA
EIRELI

16/09/2021 -
14:02

Everton Fabian
Bauer

- - - - COMPROVAÇÃO
CONHECIMENTO
ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
15:35

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- - - - CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO

OESTE
LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16/09/2021 -
15:36

EWERTON LUIZ
ROBERTO

- angular 16/09/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
15:57

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - COMPROVAÇÃO
CONHECIMENTO
ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
16:06

Luan Luís de Bem
Moreira

- CREA 16/03/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
16:06

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - DECLARAÇÃO
IDONEIDADE

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
16:07

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - COMPROVAÇÃO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
16:32

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
16:35

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - Declaração de que
cumprem o disposto no
INC. XXXIII (menores)

Elmo Engenharia
e Infraestrutura
Ltda

16/09/2021 -
16:42

Luan Luís de Bem
Moreira

- - - - Balanço Patrimonial do
último exercício social
(representado pelas
contas de ativo e
passivo) e planilha de
calculo do indice

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

23/09/2021 - 17:18:53 A1MC PROJETOS LTDA 18.968.880/0001-50 Item 0001 - Trecho Ligação Witmarsum/Salete

Desclassificação: A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o projeto com objeto similar ao
edital, conforme foi solicitado na diligência.

23/09/2021 - 17:19:09 A1MC PROJETOS LTDA 18.968.880/0001-50 Item 0001 - Trecho ligação Rio do Campo/Salete

Desclassificação: A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o acervo técnico referente a sinalização viária e iluminação, bem como o projeto com objeto similar ao
edital, conforme foi solicitado na diligência.

30/09/2021 - 09:56:18 CGM ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

02.469.574/0001-39 Item 0001 - Trecho Ligação Witmarsum/Salete
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Desclassificação: A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, devidamente assinado, bem como, não
apresentou o projeto conforme solicitado na documentação complementar

30/09/2021 - 09:58:10 OESTE LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

11.504.898/0001-51 Item 0001 - Trecho ligação Rio do Campo/Salete

Desclassificação: A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a documentação complementar, a proposta readequada, o documento de falência e concordata do sistema
e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND Federal vencida.

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

08/10/2021 - 09:00 11/10/2021 - 18:00 14/10/2021 - 18:00

0001 - LOTE 1 - trecho ligação Witmarsum/Salete

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

17/09/2021 - 16:05:43 Boa tarde. Vimos, por meio deste, registrar intenção de recurso. A empresa
classificada com o melhor preço não atendeu o item 9.5.4 do edital "Demonstração
de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente
possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na data
prevista para entrega da proposta, responsável técnico, o qual será
obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de Projetos de Pavimentação,
Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte especiais, sinalização viária e
iluminação com características semelhantes às do objeto do Edital". Isto porque
não apresentou Atestado Técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente
a projeto de Iluminação de estrada ou rodovia, tendo apresentado referente a
iluminação de um "Terminal Receptivo Turístico", ou seja, não atendendo as
"características semelhantes às do objeto do Edital".

Indeferido

Justificativa: A empresa ja foi desclassificada do certame.

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

30/09/2021 - 15:46:22 Boa tarde. Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa
desclassificação pelo motivo de “não ter sido apresentado o contrato citado no
item 9.5.4, letra A do Edital, devidamente assinado, bem como, não apresentou o
projeto conforme solicitado na documentação complementar”. O referido contrato
foi apresentado pela CGM, porém sem a vinculação da assinatura de certificado
digital, pela situação de que deveríamos anexar um único arquivo no sistema para
“comprovação de vínculos”, o qual optamos por centralizar todas as informações
em único arquivo em formato PDF. Ao unificar os arquivos, os campos de
assinatura sumiram sem que tivéssemos percebido. Declaramos que o contrato foi
devidamente assinado com Certificado Digital pelas duas partes (contratado Regis
e contratante CGM), anteriormente a data de abertura, e temos o arquivo
comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo fato que o sistema não permitir
anexo de mais de um arquivo para o mesmo item. Quanto ao projeto,
interpretamos que estava sendo solicitado apenas notas fiscais, planilhas de
custos e formação de preços de projeto com objeto similar, e não o envio das
peças gráficas do projeto em si. Solicitamos abertura de prazo para registro de
recurso.

Deferido

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

08/10/2021 - 08:43:26 Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa
desclassificação pelo motivo de “não ter sido apresentado o contrato citado no
item 9.5.4, letra A do Edital, devidamente assinado, bem como, não apresentou o
projeto conforme solicitado na documentação complementar”. O referido contrato
foi apresentado pela CGM, porém sem a vinculação da assinatura de certificado
digital, pela situação de que deveríamos anexar um único arquivo no sistema para
“comprovação de vínculos”, o qual optamos por centralizar todas as informações
em único arquivo em formato PDF. Ao unificar os arquivos, os campos de
assinatura sumiram sem que tivéssemos percebido. Declaramos que o contrato foi
devidamente assinado com Certificado Digital pelas duas partes (contratado Regis
e contratante CGM), anteriormente a data de abertura, e temos o arquivo
comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo fato que o sistema não permitir
anexo de mais de um arquivo para o mesmo item. Quanto ao projeto,
interpretamos que estava sendo solicitado apenas notas fiscais, planilhas de
custos e formação de preços de projeto com objeto similar, e não o envio das
peças gráficas do projeto em si. Também alegamos que a empresa agora
declarada vencedora do Lote (Bauer), não atendeu o item 9.5.4 do edital
"Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o
proponente possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de
serviços, responsável técnico, o qual será obrigatoriamente o profissional
preposto, detentor de CAT expedido pelo CREA, por execução de Projetos de
Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, OAE, sinalização viária e iluminação
com características semelhantes às do objeto do Edital". Isto porque não
apresentou Atestado Técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente a
projeto de Iluminação de estrada ou rodovia, tendo apresentado referente a
“Iluminação em Edificação", ou seja, não atendendo as "características
semelhantes às do objeto do Edital". Solicito abertura de prazo para registro de
recurso.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

11/10/2021 - 17:03:08 Boa tarde. Segue recurso administrativo, da empresa
CGM Engenharia e Topografia Ltda., referente ao
Pregão Eletrônico 05/2021 - Lote 1. Recurso CGM (lote
1).zip.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

18/10/2021 - 16:45:02 Decisão em anexo. Resposta Recurso final.docx.

0002 - LOTE 2 - Trecho ligação Rio do Campo/Salete

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

17/09/2021 - 16:06:01 Boa tarde. Vimos, por meio deste, registrar intenção de recurso. A empresa
classificada com o melhor preço não atendeu o item 9.5.4 do edital "Demonstração
de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente
possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na data
prevista para entrega da proposta, responsável técnico, o qual será
obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de Projetos de Pavimentação,
Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte especiais, sinalização viária e
iluminação com características semelhantes às do objeto do Edital". Isto porque
não apresentou Atestado Técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente
a projeto de Iluminação de estrada ou rodovia, tendo apresentado referente a
iluminação de um "Terminal Receptivo Turístico", ou seja, não atendendo as
"características semelhantes às do objeto do Edital".

Indeferido

Justificativa: A empresa citada ja foi desclassificada do certame.

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

24/09/2021 - 18:43:01 Boa tarde. Vimos, por meio deste, registrar intenção de recurso. A empresa
classificada com o melhor preço no Lote 2 (Oeste Engenharia) não atendeu os
itens a seguir. Em primeiro o item “9.3.1 - Certidão negativa de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios
de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede
da pessoa jurídica., observada a forma e procedimento do órgão emissor”, pois
não apresentou a certidão de falência emitida pelo EPROC, apenas a do sistema
SAJ5, que inclusive apresenta a seguinte informação: “ATENÇÃO: A presente
certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço
https://certeproc1g.tjsc.jus.br”. Em segundo o item “9.4.3 - Prova de regularidade
para com a Fazenda Federal, a ser realizada mediante apresentação da Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
expedida pela Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional”, pois apresentou certidão negativa federal vencida.
Em terceiro o item “9.5.1. A licitante deverá apresentar Alvará de localização e
funcionamento emitido pelo Município sede do licitante com objeto especifico da
presente licitação”, pois apresentou alvará em que não constam as atividades de
projetos de engenharia ou arquitetura. Em quarto o Item “9.6.2. Para os
documentos de habilitação que não apresentarem prazo de validade, considerar-
se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão”, pois apresentou alvará sem
prazo de validade emitido a mais de 90 dias. Em sexto o item referente ao balanço
patrimonial “9.3.6. os índices acima deverão apresentar resultado igual ou superior
a 1 (um)”, pois apresentou balanço com Índice de Liquidez Geral (ILG) superior a
1,0.

Indeferido

Justificativa: A empresa citada ja foi desclassificada do certame.

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

30/09/2021 - 15:46:32 Boa tarde. Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa
desclassificação pelo motivo de “a empresa deixou de apresentar o contrato citado
no item 9.5.4”. O referido contrato foi apresentado pela CGM, porém sem a
vinculação da assinatura de certificado digital, pela situação de que deveríamos
anexar um único arquivo no sistema para “comprovação de vínculos”, o qual
optamos por centralizar todas as informações em único arquivo em formato PDF.
Ao unificar os arquivos, os campos de assinatura sumiram sem que tivéssemos
percebido. Declaramos que o contrato foi devidamente assinado com Certificado
Digital pelas duas partes (contratado Regis e contratante CGM), anteriormente a
data de abertura, e temos o arquivo comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo
fato que o sistema não permitir anexo de mais de um arquivo para o mesmo item.
Solicitamos abertura de prazo para registro de recurso.

Deferido

08.764.139/0001-13 -
BAUER ENGENHARIA
EIRELI

04/10/2021 - 08:55:46 A empresa melhor classificada (ELMO) apresentou atestado de capacidade
técnica incompatível com o objeto, não constando projetos de terraplenagem,
pavimentação, fundamentais para elaboração do objeto licitado.

Indeferido

Justificativa: Conforme conferência da documentação, ficou comprovado que a empresa apresentou os documentos de forma correta e completos.
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08.764.139/0001-13 -
BAUER ENGENHARIA
EIRELI

07/10/2021 - 16:57:44 Bauer Engenharia Eireli Me, inscrita no CNPJ 08.764.139/0001-13, vem
apresentar recurso contra a habilitação da empresa ELMO ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA LTDA, pois a mesma não cumpriu o exigido no item 9.5.4.
Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o
proponente possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de
serviços, na data prevista para entrega da proposta, responsável técnico, o qual
será obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de Certidão de Acervo
Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de Projetos de
Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte especiais, sinalização
viária e iluminação com características semelhantes às do objeto do Edital. O
atestado de capacidade técnica e Certidão de Acervo Técnico apresentado pela
ELMO ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA demonstram apenas serviços
de levantamentos topográficos, projeto de drenagem e hidrologia, faltando
claramente os itens MAIS IMPORTANTES do objeto que são: Projeto de
Pavimentação, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Obras de Arte Especiais e
Sinalização Viária. No proprio objeto está bem claro: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. O objeto é projeto de
pavimentação e não projeto de drenagem. Está muito claro. Desta forma, pedimos
a desclassificação da empresa ELMO ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
LTDA.

Indeferido

Justificativa: Conforme conferência da documentação, ficou comprovado que a empresa apresentou os documentos de forma correta e completos.

08.764.139/0001-13 -
BAUER ENGENHARIA
EIRELI

07/10/2021 - 17:09:34 Complementamos a solicitação de desclasificação da empresa ELMO
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LDA por tambem nao atender o item 9.5.3.
Comprovante de aptidão (em nome da Licitante) para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características com o objeto da Licitação, mediante
apresentação de atestado emitido por entidade pública ou empresa privada (com
identificação do emitente, descrição das obras e serviços executados e assinada
por pessoa devidamente identificada, hábil a responder em nome do emitente),
indicando que a proponente tenha executado serviços em características e prazos
semelhantes às do objeto do Edital, de acordo com as especificações técnicas dos
serviços contidos no Termo de Referência. A empresa nao apresentaou
comprovação de capacidade tecnica para elaboração de projeto de pavimentação,
terraplenagem, obra de artes especiais e sinalização viária, que são os principais
itens do termo de referencia. No mínimo deveria ter apresentado projeto de
pavimentação, o que nao é o caso, pois apresentou apenas acervo de projeto de
drenagem, totalmente insuficiente e incompativel para comprovar capacidade
tecnica para elaboração deste objeto.

Indeferido

Justificativa: Conforme conferência da documentação, ficou comprovado que a empresa apresentou os documentos de forma correta e completos.

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

08/10/2021 - 08:45:06 Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa
desclassificação pelo motivo de “a empresa deixou de apresentar o contrato citado
no item 9.5.4”. O referido contrato foi apresentado pela CGM, porém sem a
vinculação da assinatura de certificado digital, pela situação de que deveríamos
anexar um único arquivo no sistema para “comprovação de vínculos”, o qual
optamos por centralizar todas as informações em único arquivo em formato PDF.
Ao unificar os arquivos, os campos de assinatura sumiram sem que tivéssemos
percebido. Declaramos que o contrato foi devidamente assinado com Certificado
Digital pelas duas partes (contratado Regis e contratante CGM), anteriormente a
data de abertura, e temos o arquivo comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo
fato que o sistema não permitir anexo de mais de um arquivo para o mesmo item.
Solicitamos abertura de prazo para registro de recurso.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

02.469.574/0001-39 - CGM
ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

11/10/2021 - 17:03:41 Boa tarde. Segue recurso administrativo, da empresa
CGM Engenharia e Topografia Ltda., referente ao
Pregão Eletrônico 05/2021 - Lote 2. Recurso CGM (lote
2).zip.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

27.256.402/0001-08 - Elmo
Engenharia e Infraestrutura
Ltda

13/10/2021 - 17:57 Boa tarde
Segue contrarrazão ao recurso apresentado.
Contrarrazões - Recurso Administrativo.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

18/10/2021 - 16:45:50 Decisão em anexo. Resposta Recurso final.docx.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ITEM 0001 Trecho Ligação Witmarsum/Salete
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º A1MC PROJETOS LTDA 18.968.880/0001-50 Desclassificado 123.000,00

2º CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 02.469.574/0001-39 Desclassificado 126.000,00

3º BAUER ENGENHARIA EIRELI 08.764.139/0001-13 Arrematante 128.000,00

4º Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda 27.256.402/0001-08 Classificado 150.000,00

5º Obra de Arte Engenharia LTDA 09.608.622/0001-71 Classificado 182.000,00
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6º GEOMAPA 03.339.646/0001-96 Classificado 245.000,00

7º VIATEC ENGENHARIA LTDA 18.280.003/0001-91 Classificado 295.000,00

8º Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia
Ltda.

83.256.172/0001-58 Classificado 464.658,80

9º OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

11.504.898/0001-51 Classificado 546.657,40

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0002 - ITEM 0001 Trecho ligação Rio do Campo/Salete
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação ¹ Valor Global

1º A1MC PROJETOS LTDA 18.968.880/0001-50 Desclassificado 135.000,00

2º OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

11.504.898/0001-51 Desclassificado 142.000,00

3º CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 02.469.574/0001-39 Desclassificado 195.000,00

4º Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda 27.256.402/0001-08 Arrematante 325.000,00

5º BAUER ENGENHARIA EIRELI 08.764.139/0001-13 Classificado 340.000,00

6º Obra de Arte Engenharia LTDA 09.608.622/0001-71 Classificado 382.000,00

7º VIATEC ENGENHARIA LTDA 18.280.003/0001-91 Classificado 413.113,13

8º GEOMAPA 03.339.646/0001-96 Classificado 485.000,00

9º Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia
Ltda.

83.256.172/0001-58 Classificado 699.000,00

10º HTC BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI

19.504.306/0001-03 Classificado 825.448,00

¹ Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat
Data Apelido Frase

17/09/2021 - 09:23:57 Pregoeiro Bom dia senhores...peço desculpas pelo atraso...estamos passando por instabilidades na internet ....mas ja
vamos iniciar o procedimento de analise das propostas...

17/09/2021 - 09:23:59 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

17/09/2021 - 09:25:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/09/2021 - 09:25:25 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

17/09/2021 - 09:25:25 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 2,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

17/09/2021 - 09:25:25 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

17/09/2021 - 09:26:07 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/09/2021 - 09:26:07 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/09/2021 - 09:52:09 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

17/09/2021 - 09:52:42 Sistema O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

17/09/2021 - 09:52:42 Sistema O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/09/2021 - 10:21:23 Sistema O lote 0002 foi encerrado.

17/09/2021 - 10:24:41 Sistema O lote 0001 teve como arrematante A1MC PROJETOS LTDA - EPP/SS com valor total de R$ 123.000,00.

17/09/2021 - 10:24:41 Sistema O lote 0002 teve como arrematante A1MC PROJETOS LTDA - EPP/SS com valor total de R$ 135.000,00.

17/09/2021 - 10:24:41 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

17/09/2021 - 10:26:02 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2021 às 13:30.

17/09/2021 - 10:48:49 F. A1MC PROJETOS LTDA Negociação Lote 0001: Bom dia! Sr.(a) pregoeiro(a), Infelizmente esse é nosso melhor valor.

17/09/2021 - 10:49:18 F. A1MC PROJETOS LTDA Negociação Lote 0002: Bom dia! Sr.(a) pregoeiro(a), Infelizmente esse é nosso melhor valor.

17/09/2021 - 14:09:12 Pregoeiro Boa tarde senhores...peço que a empresa classificada com o melhor preço, comprove a exequibilidade de
seu valor, apresentando demonstrativo de viabilidade de sua proposta comercial e a plena possibilidade de
execução, apresentando para isso, planilha de custos e formação de preços, bem como um projeto com
objeto similar ao Edital acompanhado de sua nota fiscal...

17/09/2021 - 14:10:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 21/09/2021.

17/09/2021 - 14:16:48 Pregoeiro o mesmo ja deve também anexar a proposta readequada ao Portal...

17/09/2021 - 16:05:43 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0001.

17/09/2021 - 16:06:01 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0002.

21/09/2021 - 15:44:42 Sistema A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
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21/09/2021 - 16:10:18 Pregoeiro Boa tarde senhores, considerando que houve a abertura de diligencia somente para o lote 02, e
considerando que todos os documentos foram anexados a este lote, não sendo possível anexa-los ao lote
01, peço que os documentos referentes ao lote 01 sejam anexados ao mesmo, sendo neste momento aberto
a diligência para que isso seja feito...

21/09/2021 - 16:10:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 23/09/2021.

21/09/2021 - 16:13:04 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

21/09/2021 - 16:13:14 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

23/09/2021 - 17:18:53 Sistema O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 17:18:53 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o acervo técnico referente a sinalização viária
e iluminação, bem como o projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.

23/09/2021 - 17:18:53 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA com valor total de R$
126.000,00.

23/09/2021 - 17:19:09 Sistema O fornecedor A1MC PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 17:19:09 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada por não ter apresentado o acervo técnico referente a sinalização viária
e iluminação, bem como o projeto com objeto similar ao edital, conforme foi solicitado na diligência.

23/09/2021 - 17:19:09 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com
valor total de R$ 142.000,00.

23/09/2021 - 17:21:22 Pregoeiro As novas empresas classificadas, para que comprove a exequibilidade do valor de suas propostas,
demonstrativo de viabilidade de sua proposta comercial e a plena possibilidade de execução, apresentando
para isso, planilha de custos e formação de preços, bem como um projeto com objeto similar ao Edital
acompanhado de sua nota fiscal...(os mesmos devem ser legíveis)...peço também que ja anexem a proposta
readequada ao Portal....

23/09/2021 - 17:21:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/09/2021.

23/09/2021 - 17:22:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 27/09/2021.

24/09/2021 - 18:43:01 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0002.

27/09/2021 - 15:34:58 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

27/09/2021 - 15:48:04 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

27/09/2021 - 15:49:04 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

27/09/2021 - 15:50:04 F. CGM ENGENHARIA E ... Documentação Lote 0001: Favor excluir nosso arquivo `proposta readequada.pdf` pois foi anexado sem a
assinatura digital.

29/09/2021 - 14:13:49 Pregoeiro Boa tarde senhores...estamos conferindo os documentos enviados...até que façamos, segue suspensa a
sessão...

29/09/2021 - 14:17:21 Pregoeiro até amanhã ja devemos ter finalizado...

30/09/2021 - 09:56:18 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo
pregoeiro.

30/09/2021 - 09:56:18 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada pelo motivo de não ter sido apresentado o contrato citado no item
9.5.4, letra A do Edital, devidamente assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme solicitado na
documentação complementar

30/09/2021 - 09:56:18 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante BAUER ENGENHARIA EIRELI com valor total de R$ 128.000,00.

30/09/2021 - 09:58:10 Sistema O fornecedor OESTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote
0002 pelo pregoeiro.

30/09/2021 - 09:58:10 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada, pois não apresentou a documentação complementar, a proposta
readequada, o documento de falência e concordata do sistema e-proc, o ILG abaixo de 1 e a CND Federal
vencida.

30/09/2021 - 09:58:10 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA com valor total de R$
195.000,00.

30/09/2021 - 10:03:11 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA foi desclassificado no processo.

30/09/2021 - 10:03:11 Sistema Motivo: Tendo em vista que a empresa deixou de apresentar o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital,
e como o mesmo faz parte da documentação de qualificação técnica que ja deve estar anexada ao Portal até
a data de abertura da licitação, não podendo ser anexada neste momento, consideramos a mesma
desclassificada deste certame.

30/09/2021 - 10:03:11 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo
pregoeiro.

30/09/2021 - 10:03:11 Sistema O lote 0002 tem como novo arrematante Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda com valor total de R$
325.000,00.

30/09/2021 - 10:04:09 Pregoeiro As novas empresas classificadas, para que comprove a exequibilidade do valor de suas propostas,
demonstrativo de viabilidade de sua proposta comercial e a plena possibilidade de execução, apresentando
para isso, planilha de custos e formação de preços, bem como um projeto com objeto similar ao Edital
acompanhado de sua nota fiscal...(os mesmos devem ser legíveis)...peço também que ja anexem a proposta
readequada ao Portal....

30/09/2021 - 10:04:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 04/10/2021.

30/09/2021 - 10:04:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 04/10/2021.

30/09/2021 - 15:46:22 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0001.

30/09/2021 - 15:46:32 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0002.

04/10/2021 - 08:28:56 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

04/10/2021 - 08:29:30 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

04/10/2021 - 08:31:14 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

04/10/2021 - 08:42:16 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
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04/10/2021 - 08:55:46 Sistema O fornecedor BAUER ENGENHARIA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.

04/10/2021 - 14:35:19 Sistema A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.

04/10/2021 - 15:39:48 Sistema A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.

05/10/2021 - 16:17:39 Pregoeiro Boa tarde senhores...ainda estamos analisando a documentação enviada...até amanhã final da tarde, devo
me manifestar...

07/10/2021 - 15:26:56 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BAUER ENGENHARIA EIRELI.

07/10/2021 - 15:27:09 Sistema Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda.

07/10/2021 - 15:27:44 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/10/2021 às 09:00.

07/10/2021 - 16:57:44 Sistema O fornecedor BAUER ENGENHARIA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.

07/10/2021 - 17:09:34 Sistema O fornecedor BAUER ENGENHARIA EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.

08/10/2021 - 08:43:26 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0001.

08/10/2021 - 08:45:06 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote
0002.

08/10/2021 - 09:06:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

08/10/2021 - 09:06:17 Sistema Intenção: Boa tarde. Vimos, por meio deste, registrar intenção de recurso. A empresa classificada com o
melhor preço não atendeu o item 9.5.4 do edital "Demonstração de capacitação técnico-profissional através
de comprovação de o proponente possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na
data prevista para entrega da proposta, responsável técnico, o qual será obrigatoriamente o profissional
preposto, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de
Projetos de Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte especiais, sinalização viária e
iluminação com características semelhantes às do objeto do Edital". Isto porque não apresentou Atestado
Técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente a projeto de Iluminação de estrada ou rodovia, tendo
apresentado referente a iluminação de um "Terminal Receptivo Turístico", ou seja, não atendendo as
"características semelhantes às do objeto do Edital".

08/10/2021 - 09:06:17 Sistema Justificativa: A empresa ja foi desclassificada do certame.

08/10/2021 - 09:06:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

08/10/2021 - 09:06:45 Sistema Intenção: Boa tarde. Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa desclassificação
pelo motivo de “não ter sido apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, devidamente
assinado, bem como, não apresentou o projeto conforme solicitado na documentação complementar”. O
referido contrato foi apresentado pela CGM, porém sem a vinculação da assinatura de certificado digital, pela
situação de que deveríamos anexar um único arquivo no sistema para “comprovação de vínculos”, o qual
optamos por centralizar todas as informações em único arquivo em formato PDF. Ao unificar os arquivos, os
campos de assinatura sumiram sem que tivéssemos percebido. Declaramos que o contrato foi devidamente
assinado com Certificado Digital pelas duas partes (contratado Regis e contratante CGM), anteriormente a
data de abertura, e temos o arquivo comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo fato que o sistema não
permitir anexo de mais de um arquivo... (CONTINUA)

08/10/2021 - 09:06:45 Sistema (CONT. 1) para o mesmo item. Quanto ao projeto, interpretamos que estava sendo solicitado apenas notas
fiscais, planilhas de custos e formação de preços de projeto com objeto similar, e não o envio das peças
gráficas do projeto em si. Solicitamos abertura de prazo para registro de recurso.

08/10/2021 - 09:06:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

08/10/2021 - 09:06:59 Sistema Intenção: Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa desclassificação pelo motivo
de “não ter sido apresentado o contrato citado no item 9.5.4, letra A do Edital, devidamente assinado, bem
como, não apresentou o projeto conforme solicitado na documentação complementar”. O referido contrato foi
apresentado pela CGM, porém sem a vinculação da assinatura de certificado digital, pela situação de que
deveríamos anexar um único arquivo no sistema para “comprovação de vínculos”, o qual optamos por
centralizar todas as informações em único arquivo em formato PDF. Ao unificar os arquivos, os campos de
assinatura sumiram sem que tivéssemos percebido. Declaramos que o contrato foi devidamente assinado
com Certificado Digital pelas duas partes (contratado Regis e contratante CGM), anteriormente a data de
abertura, e temos o arquivo comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo fato que o sistema não permitir
anexo de mais de um arquivo para o mesmo... (CONTINUA)

08/10/2021 - 09:06:59 Sistema (CONT. 1) item. Quanto ao projeto, interpretamos que estava sendo solicitado apenas notas fiscais, planilhas
de custos e formação de preços de projeto com objeto similar, e não o envio das peças gráficas do projeto
em si. Também alegamos que a empresa agora declarada vencedora do Lote (Bauer), não atendeu o item
9.5.4 do edital "Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o proponente
possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, responsável técnico, o qual será
obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de CAT expedido pelo CREA, por execução de Projetos de
Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, OAE, sinalização viária e iluminação com características
semelhantes às do objeto do Edital". Isto porque não apresentou Atestado Técnico ou Certidão de Acervo
Técnico (CAT) referente a projeto de Iluminação de estrada ou rodovia, tendo apresentado referente a
“Iluminação em Edificação", ou seja, não atendendo as...

08/10/2021 - 09:06:59 Sistema (CONT. 2) "características semelhantes às do objeto do Edital". Solicito abertura de prazo para registro de
recurso.

08/10/2021 - 09:07:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.

08/10/2021 - 09:07:46 Sistema Intenção: Boa tarde. Vimos, por meio deste, registrar intenção de recurso. A empresa classificada com o
melhor preço não atendeu o item 9.5.4 do edital "Demonstração de capacitação técnico-profissional através
de comprovação de o proponente possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na
data prevista para entrega da proposta, responsável técnico, o qual será obrigatoriamente o profissional
preposto, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de
Projetos de Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte especiais, sinalização viária e
iluminação com características semelhantes às do objeto do Edital". Isto porque não apresentou Atestado
Técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente a projeto de Iluminação de estrada ou rodovia, tendo
apresentado referente a iluminação de um "Terminal Receptivo Turístico", ou seja, não atendendo as
"características semelhantes às do objeto do Edital".

08/10/2021 - 09:07:46 Sistema Justificativa: A empresa citada ja foi desclassificada do certame.

08/10/2021 - 09:08:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.
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08/10/2021 - 09:08:20 Sistema Intenção: Boa tarde. Vimos, por meio deste, registrar intenção de recurso. A empresa classificada com o
melhor preço no Lote 2 (Oeste Engenharia) não atendeu os itens a seguir. Em primeiro o item “9.3.1 -
Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos
cartórios de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede da pessoa
jurídica., observada a forma e procedimento do órgão emissor”, pois não apresentou a certidão de falência
emitida pelo EPROC, apenas a do sistema SAJ5, que inclusive apresenta a seguinte informação:
“ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br”. Em
segundo o item “9.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a ser realizada mediante
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos... (CONTINUA)

08/10/2021 - 09:08:20 Sistema (CONT. 1) relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita
Federal conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional”, pois apresentou certidão negativa
federal vencida. Em terceiro o item “9.5.1. A licitante deverá apresentar Alvará de localização e
funcionamento emitido pelo Município sede do licitante com objeto especifico da presente licitação”, pois
apresentou alvará em que não constam as atividades de projetos de engenharia ou arquitetura. Em quarto o
Item “9.6.2. Para os documentos de habilitação que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90
(noventa) dias a partir da data de emissão”, pois apresentou alvará sem prazo de validade emitido a mais de
90 dias. Em sexto o item referente ao balanço patrimonial “9.3.6. os índices acima deverão apresentar
resultado igual ou superior a 1 (um)”, pois apresentou balanço com Índice de Liquidez Geral (ILG) superior a
1,0.

08/10/2021 - 09:08:20 Sistema Justificativa: A empresa citada ja foi desclassificada do certame.

08/10/2021 - 09:08:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.

08/10/2021 - 09:08:32 Sistema Intenção: Boa tarde. Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa desclassificação
pelo motivo de “a empresa deixou de apresentar o contrato citado no item 9.5.4”. O referido contrato foi
apresentado pela CGM, porém sem a vinculação da assinatura de certificado digital, pela situação de que
deveríamos anexar um único arquivo no sistema para “comprovação de vínculos”, o qual optamos por
centralizar todas as informações em único arquivo em formato PDF. Ao unificar os arquivos, os campos de
assinatura sumiram sem que tivéssemos percebido. Declaramos que o contrato foi devidamente assinado
com Certificado Digital pelas duas partes (contratado Regis e contratante CGM), anteriormente a data de
abertura, e temos o arquivo comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo fato que o sistema não permitir
anexo de mais de um arquivo para o mesmo item. Solicitamos abertura de prazo para registro de recurso.

08/10/2021 - 09:09:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.

08/10/2021 - 09:09:39 Sistema Intenção: A empresa melhor classificada (ELMO) apresentou atestado de capacidade técnica incompatível
com o objeto, não constando projetos de terraplenagem, pavimentação, fundamentais para elaboração do
objeto licitado.

08/10/2021 - 09:09:39 Sistema Justificativa: Conforme conferência da documentação, ficou comprovado que a empresa apresentou os
documentos de forma correta e completos.

08/10/2021 - 09:09:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.

08/10/2021 - 09:09:55 Sistema Intenção: Bauer Engenharia Eireli Me, inscrita no CNPJ 08.764.139/0001-13, vem apresentar recurso contra
a habilitação da empresa ELMO ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA, pois a mesma não cumpriu o
exigido no item 9.5.4. Demonstração de capacitação técnico-profissional através de comprovação de o
proponente possuir em seu quadro de funcionários, ou como prestador de serviços, na data prevista para
entrega da proposta, responsável técnico, o qual será obrigatoriamente o profissional preposto, detentor de
Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA ou CAU, por execução de Projetos de
Pavimentação, Terraplanagem, Drenagem, Obras de Arte especiais, sinalização viária e iluminação com
características semelhantes às do objeto do Edital. O atestado de capacidade técnica e Certidão de Acervo
Técnico apresentado pela ELMO ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA demonstram apenas serviços
de levantamentos topográficos, projeto de drenagem e hidrologia, faltando... (CONTINUA)

08/10/2021 - 09:09:55 Sistema (CONT. 1) claramente os itens MAIS IMPORTANTES do objeto que são: Projeto de Pavimentação, Projeto
de Terraplenagem, Projeto de Obras de Arte Especiais e Sinalização Viária. No proprio objeto está bem
claro: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. O objeto é projeto de pavimentação e não projeto de
drenagem. Está muito claro. Desta forma, pedimos a desclassificação da empresa ELMO ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA LTDA.

08/10/2021 - 09:09:55 Sistema Justificativa: Conforme conferência da documentação, ficou comprovado que a empresa apresentou os
documentos de forma correta e completos.

08/10/2021 - 09:10:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.

08/10/2021 - 09:10:23 Sistema Intenção: Complementamos a solicitação de desclasificação da empresa ELMO ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA LDA por tambem nao atender o item 9.5.3. Comprovante de aptidão (em nome da
Licitante) para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da
Licitação, mediante apresentação de atestado emitido por entidade pública ou empresa privada (com
identificação do emitente, descrição das obras e serviços executados e assinada por pessoa devidamente
identificada, hábil a responder em nome do emitente), indicando que a proponente tenha executado serviços
em características e prazos semelhantes às do objeto do Edital, de acordo com as especificações técnicas
dos serviços contidos no Termo de Referência. A empresa nao apresentaou comprovação de capacidade
tecnica para elaboração de projeto de pavimentação, terraplenagem, obra de artes especiais e sinalização
viária, que são os principais itens do termo de referencia. No mínimo deveria ter... (CONTINUA)

08/10/2021 - 09:10:23 Sistema (CONT. 1) apresentado projeto de pavimentação, o que nao é o caso, pois apresentou apenas acervo de
projeto de drenagem, totalmente insuficiente e incompativel para comprovar capacidade tecnica para
elaboração deste objeto.

08/10/2021 - 09:10:23 Sistema Justificativa: Conforme conferência da documentação, ficou comprovado que a empresa apresentou os
documentos de forma correta e completos.

08/10/2021 - 09:12:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.

08/10/2021 - 09:12:26 Sistema Intenção: Vimos, por meio deste, apresentar intenção de recurso sobre a nossa desclassificação pelo motivo
de “a empresa deixou de apresentar o contrato citado no item 9.5.4”. O referido contrato foi apresentado pela
CGM, porém sem a vinculação da assinatura de certificado digital, pela situação de que deveríamos anexar
um único arquivo no sistema para “comprovação de vínculos”, o qual optamos por centralizar todas as
informações em único arquivo em formato PDF. Ao unificar os arquivos, os campos de assinatura sumiram
sem que tivéssemos percebido. Declaramos que o contrato foi devidamente assinado com Certificado Digital
pelas duas partes (contratado Regis e contratante CGM), anteriormente a data de abertura, e temos o
arquivo comprovando. Tratou-se de um equívoco pelo fato que o sistema não permitir anexo de mais de um
arquivo para o mesmo item. Solicitamos abertura de prazo para registro de recurso.

08/10/2021 - 09:18:26 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 11/10/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 14/10/2021 às 18:00.

11/10/2021 - 17:03:08 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.

11/10/2021 - 17:03:41 Sistema O fornecedor CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0002.
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13/10/2021 - 17:57:37 Sistema O fornecedor Elmo Engenharia e Infraestrutura Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0002.

18/10/2021 - 16:51:37 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

18/10/2021 - 16:57:00 Sistema O lote 0001 foi adjudicado por JUAREZ MIGUEL RODERMEL.

18/10/2021 - 16:57:04 Sistema O lote 0002 foi adjudicado por JUAREZ MIGUEL RODERMEL.

18/10/2021 - 16:57:29 Sistema O lote 0001 foi homologado por JUAREZ MIGUEL RODERMEL.

18/10/2021 - 16:57:35 Sistema O lote 0002 foi homologado por JUAREZ MIGUEL RODERMEL.

Mudanças de Autoridade Competente
Nome Alterado Em

Geovana Gessner 18/10/2021 - 16:38:37

Mudanças de Equipe de Apoio
Nome Alterado Em

Jamile Rosa Amaral 18/10/2021 - 16:38:37

Zulnei Luchtenberg 18/10/2021 - 16:38:37

Mariane Fernandes da Rosa

Pregoeiro(a)

JUAREZ MIGUEL RODERMEL

Autoridade Competente

Jamile Rosa Amaral

Apoio

Zulnei Luchtenberg

Apoio


