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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Registro de Preços Eletrônico - 018/2021/SRP

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

13/07/2021 12:49 13/07/2021 14:00 22/07/2021 08:15 27/07/2021 08:00 27/07/2021 08:15

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO, HATCH, 4
PORTAS.
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO MENSAL LIVRE
DE QUILOMETRAGEM DE AUTOMÓVEL, TIPO
PASSEIO, HATCH, 4 PORTAS, 5
LUGARES/ASSENTOS, ANO DA FABRICAÇÃO
NÃO INFERIOR A 2020, FABRICAÇÃO
NACIONAL, MOTOR FLEX COM POTÊNCIA
MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR 80 CV, COR
BRANCA OU PRATA, TRANSMISSÃO MANUAL
DE 5 VELOCIDADES, FREIOS ABS, DIREÇÃO
ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, AR
CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS NAS
QUATRO PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS
QUATRO PORTAS, KIT MULTIMÍDIA COM
CONEXÃO USB, RODAS DE LIGA LEVE,
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS MÍNIMA DE
280 LITROS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, E DEMAIS
ITENS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.(MODELOS
DE REFERÊNCIA: GOL, ONIX, UNO...).

4.100,80 48 - MÊS Adjudicado

0002 AUTOMÓVEL TIPO SUV.
LOCAÇÃO MENSAL LIVRE DE
QUILOMETRAGEM DE AUTOMÓVEL
UTILITÁRIO, TIPO SUV, FABRICAÇÃO NÃO
INFERIOR A 2020, COR BRANCA OU PRATA, 4
PORTAS, 7 LUGARES/ASSENTOS, TRAÇÃO
4X4 COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO,
CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE,
CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAÇÃO,
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL, MOTORIZAÇÃO
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 CV,
CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 550
KG, CÂMBIO AUTOMÁTICO 6 MARCHAS
SEQUENCIAIS, COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL",
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA,
ESTRIBOS LATERAIS, FREIOS ABS, AR
CONDICIONADO AUTOMÁTICO, VIDROS
ELÉTRICOS NAS QUATRO PORTAS, TRAVAS
ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, KIT
MULTIMÍDIA COM TELA DE LCD SENSÍVEL AO
TOQUE COM GPS INTEGRADO, COMPUTADOR
DE BORDO, BANCOS REVESTIDOS EM
COURO, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE
ELÉTRICO, RETROVISORES REBATÍVEIS
ELETRICAMENTE, VOLANTE COM AJUSTE DE
ALTURA E PROFUNDIDADE, CÂMERA E
SENSORES TRASEIROS PARA MANOBRA,
FARÓIS COM REGULAGEM ELÉTRICA DE
ALTURA, RODA DE LIGA LEVE.(CONFORME
TERMO DE REFERENCIA)

13.800,00 12 - MÊS Adjudicado

0003 CAMINHÃO 3/4 CARGA SECA
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO 3/4 CARGA
SECA; TRAÇÃO 4X2; MOTOR DIESEL COM
POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV; PESO BRUTO
TOTAL 6.800KG OU MAIS; CABINE SIMPLES,
CARROCERIA DE MADEIRA COM
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4,00 METROS.
(MODELO DE REFERÊNCIA: F4000).

10.833,33 24 - MÊS Adjudicado

0004 CAMINHÃO BASCULANTE DOIS EIXOS COM
TRAÇÃO 4 X 2
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO DOIS EIXOS,
TRAÇÃO 4X2; MOTOR COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 170 HP; IMPLEMENTADO COM
CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 6,00MÜ.

142,07 5.280 - h Adjudicado



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/08/2021 às 08:17:36.
Página 2 de 45

0005 CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM
TRAÇÃO 6 X 2
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO TRÊS EIXOS;
TRAÇÃO 6X2; MOTOR COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 230 HP; IMPLEMENTADO COM
CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 10,00MÜ.

152,03 5.280 - h Adjudicado

0006 CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM
TRAÇÃO 6 X 4
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO TRÊS EIXOS,
TRAÇÃO 6X4; MOTOR COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 230 HP; IMPLEMENTADO COM
CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 10,00MÜ.

149,11 3.960 - h Adjudicado

0007 CAMINHÃO MUNCK
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO EQUIPADO COM
GUINDASTE HIDRÁULICO VEICULAR (MUNCK);
ÂNGULO DE GIRO DE 360°; ALCANCE MÁXIMO
VERTICAL (A PARTIR DO SOLO) SUPERIOR A
12 METROS; ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
SUPERIOR A 09 METROS; CAPACIDADE
MÁXIMA DE LEVANTE A 02 METROS NÃO
INFERIORES A 8.000 KG; CAPACIDADE
MÁXIMA DE LEVANTE NO ALCANCE MÁXIMO
DA LANÇA NÃO INFERIOR A 1000 KG; O
CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR CARROCERIA
DE NO MÍNIMO 6,0 METROS DE
COMPRIMENTO (INTERNO).

192,37 1.000 - h Adjudicado

0008 CAMINHÃO PAPA LIXO
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO PAPA LIXO 4 X 2
ANO MODELO NO MÍNIMO 2014 COM MOTOR A
DIESEL GERENCIAMENTO ELETRÔNICO
POTENCIA MÍNIMA DE 180 CV, EQUIPADO
COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM
CAIXA DE CARGA COM LATERAIS LISAS E DE
FORMA ELÍPTICA REFORÇADA POR QUADRO
DIANTEIRO E COM CAPACIDADE
VOLUMÉTRICO DE 15M 3 COMPACTADO COM
COBERTURA DE SEGURA CONTRA INCÊNDIO
DANOS A TERCEIROS E SINISTROS.

13.735,33 12 - MÊS Adjudicado

0009 CAMINHÃO PIPA 10.000L
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO MOVIDO A ÓLEO
DIESEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 190 CV;
TRAÇÃO 6 X 2; IMPLEMENTADO COM: TANQUE
DE CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS;
DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA; BOMBA D`AGUA COM CAPACIDADE
DE 2000L X 85 PSI PARA OPERAÇÃO COM
ASPERSORES E DE 1500L/MIM EM OPERAÇÃO
DE AUTO CARREGAMENTO; E ASPERSOR
DUPLO.

147,89 5.280 - h Adjudicado

0010 CAMINHÃO PIPA 20.000L
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO MOVIDO A ÓLEO
DIESEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 320 CV;
TRAÇÃO 6 X 4; IMPLEMENTADO COM: TANQUE
DE CAPACIDADE DE 20.000 (VINTE MIL)
LITROS; DESTINADO AO TRANSPORTE DE
ÁGUA BRUTA; BOMBA D`AGUA COM
CAPACIDADE DE 2000L X 85 PSI PARA
OPERAÇÃO COM ASPERSORES E DE
1500L/MIM EM OPERAÇÃO DE AUTO
CARREGAMENTO; E ASPERSOR DUPLO.

167,57 2.640 - h Adjudicado

0011 CAMINHÃO TRATOR COM SEMIRREBOQUE
TIPO PRANCHA
ESPECIFICAÇÃO: CAMINHÃO TRATOR DE
POTÊNCIA MÍNIMA DE 240 HP, CMT MÍNIMA DE
41.000 KG; EQUIPADO COM SEMIRREBOQUE
PRANCHA 3 EIXOS, COMPRIMENTO MÍNIMO 14
METROS, ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 11 METROS,
PBT MÍNIMO DE 41.000 KG, E RAMPA COM
ACIONAMENTO POR MOLAS.

15,83 12.000 - KMROD Adjudicado

0012 CAMINHONETE 4X4 DIESEL.
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO MENSAL LIVRE
DE QUILOMETRAGEM DE AUTOMÓVEL
UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP),
ANO DA FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2018,
CABINE DUPLA, 5 LUGARES/ASSENTOS,
TRAÇÃO 4X4, CÂMBIO MANUAL,
MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE
160 CV, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE
1.000 KG, COMBUSTÍVEL "ÓLEO DIESEL",
DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR
CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS NAS
QUATRO PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS
QUATRO PORTAS, KIT MULTIMÍDIA COM
CONEXÃO USB, PROTETOR DE CAÇAMBA,
ESTRIBOS LATERAIS, LONA MARÍTIMA,
FREIOS ABS, E DEMAIS ITENS DE ACORDO
COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO
CONTRAN. (MODELO DE REFERÊNCIA: L-200
TRITON, HILUX).

10.305,00 72 - MÊS Adjudicado
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0013 ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ESPECIFICAÇÃO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS; PESO OPERACIONAL
MÍNIMO DE 22.145 KG; POTÊNCIA NOMINAL
DO VOLANTE LÍQUIDA (SAE J1349, ISO 9249)
147,8 HP (110,2 KW) A 1.800 RPM; LARGURA
DE SAPATA 600 MM (STD); CAÇAMBA
REFORÇADA PARA ROCHA, COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1,2 M³; LANÇA
MÍNIMA DE 5,6 METROS, BRAÇO MÍNIMO DE
2,4 METROS, COM CHAPA DE PROTEÇÃO
CONTRA IMPACTO E ABRASÃO, CABINE
FECHADA COM AR CONDICIONADO, TAMBÉM
EQUIPADA COM PRÉ-DISPOSIÇÃO PARA
MARTELO HIDRÁULICO (MODELO DE
REFERÊNCIA: CX220C).

261,50 2.640 - h Adjudicado

0014 MOTONIVELADORA.
ESPECIFICAÇÃO: MOTONIVELADORA CABINE
FECHADA COM CERTIFICAÇÃO ROPS E FOPS,
CHASSI ARTICULADO, CONTROLES
HIDRÁULICOS, DESLOCAMENTO LATERAL E
TOMBAMENTO DA LÂMINA ACIONADOS
HIDRAULICAMENTE, DIFERENCIAL COM
BLOQUEIO ELETRO-HIDRÁULICO ACIONADO
INTERNAMENTE A CABINE, DIREÇÃO
HIDRÁULICA NAS RODAS DIANTEIRAS LÂMINA
COM LARGURA DE 3,60 M E ALTURA DE 0,60
M, ÂNGULO DE TALUDE 90º E ROTAÇÃO DO
CÍRCULO 360º, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA
BRUTA DO MOTOR 140 HP (104,398 KW), PESO
OPERACIONAL MÍNIMO: 15.000 KG, RIPPER
TRASEIRO COM 5 DENTES, PENETRAÇÃO DE
300 MM AJUSTÁVEIS, SISTEMA DE
TRAVAMENTO DA SELA ACIONADO POR
INTERRUPTOR INTERNAMENTE A CABINE,
TRANSMISSÃO COM 6 MARCHAS AVANTE E 3
À RÉ BUZINA E ALARME SONORO DE
DESLOCAMENTO RÉ, ESPELHOS
RETROVISORES INTERNO E EXTERNOS
LE/LD, EXTINTOR DE INCÊNDIO / SUPORTE,
FARÓIS DE TRABALHO 6 AVANTE E 2 RÉ PARA
TRABALHOS NOTURNOS, LANTERNAS DE
FREIO, LUZES DE ALERTA E SETAS
DIRECIONAIS... (CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA).

249,59 2.640 - h Adjudicado

0015 PÁ CARREGADEIRA COM RODAS
ESPECIFICAÇÃO: PÁ CARREGADEIRA COM
RODAS; MOTOR DIESEL; POTÊNCIA MÍNIMA
DO MOTOR DE 138 HP; TORQUE MÍNIMO 550
NM; CAÇAMBA COROADA COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 1,90 M³; FORÇA MÍNIMA DE
DESAGREGAÇÃO 8.000 KGF, FORÇA MÍNIMA
DE ESCAVAÇÃO 8.000 KG. (MODELO DE
REFERÊNCIA: W20F).

175,74 2.640 - h Adjudicado

0016 RETROESCAVADEIRA
ESPECIFICAÇÃO: RETROESCAVADEIRA
SOBRE RODAS; TRAÇÃO (4X4); MOTOR
DIESEL 04 CILINDROS, COM POTÊNCIA
LIQUIDA MÍNIMA DE 90 HP; TRANSMISSÃO DE
04 VELOCIDADES SINCRONIZADAS E
INVERSOR HIDRÁULICO, COMANDO SERVO
ASSISTIDO, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL
(EIXO TRASEIRO); PROFUNDIDADE DE
ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 4000MM; FORÇA DE
ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA (PADRÃO) 62.00
KN; FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO
(PADRÃO) 43.00 KN; CAPACIDADE MÍNIMA DA
CAÇAMBA (DESTINAÇÃO GERAL) 0.96 M³.

157,83 2.640 - h Adjudicado

0017 ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSOR
ESPECIFICAÇÃO: ROLO COMPACTADOR
AUTOPROPULSOR - PÉ DE CARNEIRO COM
POTENCIA MÍNIMA DE 120 HP, MOTOR
MOVIDO A DIESEL COM PESO OPERACIONAL
MÍNIMO DE 11.000KG, FREQUÊNCIA DE
VIBRAÇÃO MEDIA DE 1.980/33 (VPWHZ)

153,48 2.640 - h Adjudicado

0018 TRATOR DE ESTEIRA DE PORTE GRANDE
ESPECIFICAÇÃO: TRATOR DE ESTEIRA DE
PORTE GRANDE; PESO OPERACIONAL 15.000
KG; POTÊNCIA DO MOTOR 140 HP;
CAPACIDADE DA LÂMINA - 3,00 M³; E
LARGURA DA LÂMINA - 3,80 M, RÍPER
TRASEIRO COM 5 DENTES, PENETRAÇÃO DE
300 MM AJUSTÁVEIS; FABRICAÇÃO A PARTIR
DE 2008. (MODELO DE REFERÊNCIA D6N).

222,81 2.640 - h Adjudicado

0019 TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM GRADE
ARADORA
ESPECIFICAÇÃO: TRATOR DE PNEU COM
TRAÇÃO 4X4, IMPLEMENTADO COM GRADE
ARADORA; TRAÇÃO 4X4; POTÊNCIA DO
MOTOR DE NO MÍNIMO 95 CV/HP; SISTEMA
HIDRÁULICO DE LEVANTE DE TRÊS PONTOS
COM CAPACIDADE DE 2.000 KG; BRAÇOS
INFERIORES E 3º PONTO PARA ENGATE
RÁPIDO; GRADE ARADORA COM CONTROLE
REMOTO, REBOCÁVEL, 18 DISCOS DE 26" DE
DIÂMETRO, COMPATÍVEL COM O TRATOR.
(MODELO DE REFERÊNCIA DO TRATOR:
MF4290).

152,46 2.640 - h Adjudicado
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0020 TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM
ROÇADEIRA
ESPECIFICAÇÃO: TRATOR DE PNEU; TRAÇÃO
4X4; POTÊNCIA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 95
CV/HP; SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE DE
TRÊS PONTOS COM CAPACIDADE DE 2.000
KG; BRAÇOS INFERIORES E 3º PONTO PARA
ENGATE RÁPIDO; ROÇADEIRA HIDRÁULICA
COM ACOPLAMENTO NA BARRA DE TRAÇÃO
E ACIONAMENTO ATRAVÉS DA TOMADA DE
FORÇA, COMPATÍVEL COM O TRATOR.
(MODELO DE REFERÊNCIA DO TRATOR:
MF4290).

154,34 2.640 - h Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

13/07/2021 EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 018-2021-SRP - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

27/07/2021 - 09:23 Negociação aberta para o processo
018/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,8,9 do processo
018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 09:23 Negociação aberta para o processo
018/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6,7,10,15,19,20 do processo
018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 09:23 Negociação aberta para o processo
018/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,12,13,14,16,17,18 do processo
018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 17:19 Negociação aberta para o
processo018/2021/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:05 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:06 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:06 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:06 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:06 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:07 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:07 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:08 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:08 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:08 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:08 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:09 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:09 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:09 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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27/07/2021 - 18:09 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:10 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:10 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:10 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:11 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 18:11 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2021 - 19:02 Documentos solicitados para o
processo 018/2021/SRP

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 do
processo 018/2021/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 AUTOMÓVEL TIPO
PASSEIO, HATCH, 4
PORTAS.
Especificação: Locação
mensal livre de
quilometragem de
automóvel, tipo passeio,
hatch, 4 portas, 5
lugares/assentos, ano da
fabricação não inferior a
2020, fabricação nacional,
motor flex com potência
mínima igual ou superior
80 CV, cor branca ou
prata, transmissão
manual de 5 velocidades,
freios ABS, direção
elétrica ou hidráulica, ar
condicionado, vidros
elétricos nas quatro
portas, travas elétricas
nas quatro portas, kit
multimídia com conexão
USB, rodas de liga leve,
capacidade do porta-
malas mínima de 280
litros, tanque de
combustível com
capacidade mínima de 45
litros, e demais itens de
acordo com as exigências
estabelecidas pelo
CONTRAN.(modelos de
referência: gol, onix,
uno...).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 4.017,76 48 192.852,48
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0002 AUTOMÓVEL TIPO SUV.

Locação mensal livre de
quilometragem de
automóvel utilitário, tipo
SUV, fabricação não
inferior a 2020, cor branca
ou prata, 4 portas, 7
lugares/assentos, tração
4x4 com acionamento
eletrônico, controle
eletrônico de estabilidade,
controle eletrônico de
tração, bloqueio do
diferencial, motorização
com potência mínima de
200 CV, capacidade de
carga útil mínima de 550
kg, câmbio automático 6
marchas sequenciais,
combustível "óleo diesel",
direção hidráulica ou
elétrica, estribos laterais,
freios ABS, ar
condicionado automático,
vidros elétricos nas quatro
portas, travas elétricas
nas quatro portas, kit
multimídia com tela de
LCD sensível ao toque
com GPS integrado,
computador de bordo,
bancos revestidos em
couro, banco do motorista
com ajuste elétrico,
retrovisores rebatíveis
eletricamente, volante
com ajuste de altura e
profundidade, câmera e
sensores traseiros para
manobra, faróis com
regulagem elétrica de
altura, roda de liga
leve.(CONFORME
TERMO DE
REFERENCIA)

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 13.666,25 12 163.995,00

0003 CAMINHÃO 3/4 CARGA
SECA
Especificação: Caminhão
3/4 carga seca; tração
4x2; motor diesel com
potência mínima de 140
CV; peso bruto total
6.800kg ou mais; cabine
simples, carroceria de
madeira com
comprimento mínimo de
4,00 metros. (Modelo de
referência: F4000).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 10.744,89 24 257.877,36

0004 CAMINHÃO
BASCULANTE DOIS
EIXOS COM TRAÇÃO 4
X 2
Especificação: Caminhão
dois eixos, tração 4x2;
motor com capacidade
mínima de 170 hp;
implementado com
caçamba basculante com
capacidade mínima de
6,00mü.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 136,75 5.280 722.040,00

0005 CAMINHÃO
BASCULANTE TRÊS
EIXOS COM TRAÇÃO 6
X 2
Especificação: Caminhão
três eixos; tração 6x2;
motor com capacidade
mínima de 230 hp;
implementado com
caçamba basculante com
capacidade mínima de
10,00mü.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 146,19 5.280 771.883,20

0006 CAMINHÃO
BASCULANTE TRÊS
EIXOS COM TRAÇÃO 6
X 4
Especificação: Caminhão
três eixos, tração 6x4;
motor com capacidade
mínima de 230 hp;
implementado com
caçamba basculante com
capacidade mínima de
10,00mü.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 127,00 3.960 502.920,00
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0007 CAMINHÃO MUNCK
Especificação: Caminhão
equipado com guindaste
hidráulico veicular
(Munck); ângulo de giro
de 360°; Alcance máximo
vertical (a partir do solo)
superior a 12 metros;
alcance máximo
horizontal superior a 09
metros; Capacidade
máxima de levante a 02
metros não inferiores a
8.000 Kg; Capacidade
máxima de levante no
alcance máximo da lança
não inferior a 1000 Kg; O
caminhão deverá possuir
carroceria de no mínimo
6,0 metros de
comprimento (interno).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 186,69 1.000 186.690,00

0008 CAMINHÃO PAPA LIXO
Especificação: Caminhão
papa lixo 4 x 2 ano
modelo no mínimo 2014
com motor a diesel
gerenciamento eletrônico
potencia mínima de 180
CV, equipado com coletor
compactador de lixo com
caixa de carga com
laterais lisas e de forma
elíptica reforçada por
quadro dianteiro e com
capacidade volumétrico
de 15m 3 compactado
com cobertura de segura
contra incêndio danos a
terceiros e sinistros.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 13.555,89 12 162.670,68

0009 CAMINHÃO PIPA
10.000L
Especificação: Caminhão
movido a óleo diesel;
Potência mínima de 190
CV; Tração 6 X 2;
implementado com:
tanque de capacidade de
10.000 (dez mil) litros;
destinado ao transporte
de água bruta; bomba
d`agua com capacidade
de 2000L x 85 PSI para
operação com aspersores
e de 1500L/mim em
operação de auto
carregamento; e aspersor
duplo.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 140,20 5.280 740.256,00

0010 CAMINHÃO PIPA
20.000L
Especificação: Caminhão
movido a óleo diesel;
potência mínima de 320
CV; tração 6 x 4;
implementado com:
tanque de capacidade de
20.000 (vinte mil) litros;
destinado ao transporte
de água bruta; bomba
d`agua com capacidade
de 2000L x 85 PSI para
operação com aspersores
e de 1500L/mim em
operação de auto
carregamento; e aspersor
duplo.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 159,36 2.640 420.710,40

0011 CAMINHÃO TRATOR
COM SEMIRREBOQUE
TIPO PRANCHA
Especificação: Caminhão
trator de potência mínima
de 240 HP, CMT mínima
de 41.000 Kg; equipado
com semirreboque
prancha 3 eixos,
comprimento mínimo 14
metros, área útil mínima
de 11 metros, PBT
mínimo de 41.000 Kg, e
rampa com acionamento
por molas.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 15,00 12.000 180.000,00
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0012 CAMINHONETE 4X4
DIESEL.
Especificação: Locação
mensal livre de
quilometragem de
automóvel utilitário, tipo
caminhonete (Pick-Up),
ano da fabricação não
inferior a 2018, cabine
dupla, 5 lugares/assentos,
tração 4x4, câmbio
manual, motorização com
potência mínima de 160
CV, capacidade de carga
mínima de 1.000 kg,
combustível "óleo diesel",
direção hidráulica ou
elétrica, ar condicionado,
vidros elétricos nas quatro
portas, travas elétricas
nas quatro portas, kit
multimídia com conexão
USB, protetor de
caçamba, estribos
laterais, lona marítima,
freios ABS, e demais
itens de acordo com as
exigências estabelecidas
pelo CONTRAN. (modelo
de referência: l-200
Triton, Hilux).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 9.884,00 72 711.648,00

0013 ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
Especificação:
Escavadeira hidráulica
sobre esteiras; peso
operacional mínimo de
22.145 kg; Potência
nominal do volante
Líquida (SAE J1349, ISO
9249) 147,8 HP (110,2
kW) a 1.800 rpm; Largura
de sapata 600 mm (STD);
caçamba reforçada para
rocha, com capacidade
mínima para 1,2 m³; lança
mínima de 5,6 metros,
braço mínimo de 2,4
metros, com chapa de
proteção contra impacto e
abrasão, cabine fechada
com ar condicionado,
também equipada com
pré-disposição para
martelo hidráulico
(Modelo de referência:
CX220C).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 250,00 2.640 660.000,00

0014 MOTONIVELADORA.
Especificação:
Motoniveladora Cabine
fechada com certificação
ROPS e FOPS, Chassi
articulado, Controles
hidráulicos,
Deslocamento lateral e
tombamento da lâmina
acionados
hidraulicamente,
Diferencial com bloqueio
eletro-hidráulico acionado
internamente a cabine,
Direção Hidráulica nas
rodas dianteiras Lâmina
com largura de 3,60 m e
altura de 0,60 m, ângulo
de talude 90º e rotação
do círculo 360º, Motor
diesel, Potência bruta do
motor 140 hp (104,398
kW), Peso operacional
mínimo: 15.000 kg,
Ripper traseiro com 5
dentes, penetração de
300 mm ajustáveis,
Sistema de travamento da
sela acionado por
interruptor internamente a
cabine, Transmissão com
6 marchas avante e 3 à ré
Buzina e alarme sonoro
de deslocamento ré,
Espelhos retrovisores
interno e externos LE/LD,
Extintor de incêndio /
suporte, Faróis de
trabalho 6 avante e 2 ré
para trabalhos noturnos,
Lanternas de freio, luzes
de alerta e setas
direcionais...
(CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 240,00 2.640 633.600,00
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0015 PÁ CARREGADEIRA
COM RODAS
Especificação: Pá
Carregadeira com Rodas;
Motor diesel; Potência
mínima do motor de 138
HP; Torque mínimo 550
NM; Caçamba coroada
com capacidade mínima
de 1,90 m³; Força mínima
de desagregação 8.000
kgf, força mínima de
escavação 8.000 kg.
(Modelo de referência:
W20f).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 169,91 2.640 448.562,40

0016 RETROESCAVADEIRA
Especificação:
Retroescavadeira sobre
rodas; tração (4x4); motor
diesel 04 cilindros, com
potência liquida mínima
de 90 HP; transmissão de
04 velocidades
sincronizadas e inversor
hidráulico, comando servo
assistido, bloqueio do
diferencial (eixo traseiro);
profundidade de
escavação mínima de
4000mm; força de
escavação da caçamba
(padrão) 62.00 kN; força
de escavação do braço
(padrão) 43.00 kN;
capacidade mínima da
caçamba (destinação
geral) 0.96 m³.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 125,00 2.640 330.000,00

0017 ROLO COMPACTADOR
AUTOPROPULSOR
Especificação: Rolo
compactador
autopropulsor - pé de
carneiro com potencia
mínima de 120 HP, motor
movido a diesel com peso
operacional mínimo de
11.000kg, frequência de
vibração media de
1.980/33 (VPWHZ)

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 147,28 2.640 388.819,20

0018 TRATOR DE ESTEIRA
DE PORTE GRANDE
Especificação: Trator de
esteira de porte grande;
peso operacional 15.000
kg; potência do motor 140
HP; capacidade da lâmina
- 3,00 m³; e largura da
lâmina - 3,80 m, Ríper
traseiro com 5 dentes,
penetração de 300 mm
ajustáveis; fabricação a
partir de 2008. (Modelo
de referência D6N).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 187,00 2.640 493.680,00

0019 TRATOR DE PNEU
TRAÇÃO 4 X 4 COM
GRADE ARADORA
Especificação: Trator de
pneu com tração 4x4,
implementado com grade
aradora; tração 4x4;
potência do motor de no
mínimo 95 CV/HP;
sistema hidráulico de
levante de três pontos
com capacidade de 2.000
kg; braços inferiores e 3º
ponto para engate rápido;
grade aradora com
controle remoto,
rebocável, 18 discos de
26" de diâmetro,
compatível com o trator.
(Modelo de referência do
trator: MF4290).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 148,50 2.640 392.040,00
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0020 TRATOR DE PNEU
TRAÇÃO 4 X 4 COM
ROÇADEIRA
Especificação: Trator de
pneu; tração 4x4;
potência do motor de no
mínimo 95 CV/HP;
sistema hidráulico de
levante de três pontos
com capacidade de 2.000
kg; braços inferiores e 3º
ponto para engate rápido;
Roçadeira hidráulica com
acoplamento na barra de
tração e acionamento
através da tomada de
força, compatível com o
trator. (Modelo de
referência do trator:
MF4290).

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

N/C N/C 148,50 2.640 392.040,00

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
0001 - AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO, HATCH, 4 PORTAS.
Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel, tipo passeio, hatch, 4 portas, 5
lugares/assentos, ano da fabricação não inferior a 2020, fabricação nacional, motor flex com potência
mínima igual ou superior 80 CV, cor branca ou prata, transmissão manual de 5 velocidades, freios ABS,
direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas
quatro portas, kit multimídia com conexão USB, rodas de liga leve, capacidade do porta-malas mínima
de 280 litros, tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros, e demais itens de acordo
com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN.(modelos de referência: gol, onix, uno...).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:25

N/C N/C 48 4.023,76 193.140,48 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:51:36

N/C N/C 48 4.100,80 196.838,40 Não

0002 - AUTOMÓVEL TIPO SUV.
Locação mensal livre de quilometragem de automóvel utilitário, tipo SUV, fabricação não inferior a 2020, cor branca ou prata, 4
portas, 7 lugares/assentos, tração 4x4 com acionamento eletrônico, controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de
tração, bloqueio do diferencial, motorização com potência mínima de 200 CV, capacidade de carga útil mínima de 550 kg, câmbio
automático 6 marchas sequenciais, combustível "óleo diesel", direção hidráulica ou elétrica, estribos laterais, freios ABS, ar
condicionado automático, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, kit multimídia com tela de LCD
sensível ao toque com GPS integrado, computador de bordo, bancos revestidos em couro, banco do motorista com ajuste
elétrico, retrovisores rebatíveis eletricamente, volante com ajuste de altura e profundidade, câmera e sensores traseiros para
manobra, faróis com regulagem elétrica de altura, roda de liga leve.(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:29

N/C N/C 12 13.672,25 164.067,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:52:21

N/C N/C 12 13.800,00 165.600,00 Não

0003 - CAMINHÃO 3/4 CARGA SECA
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Especificação: Caminhão 3/4 carga seca; tração 4x2; motor diesel com potência mínima de 140 CV; peso bruto total 6.800kg ou
mais; cabine simples, carroceria de madeira com comprimento mínimo de 4,00 metros. (Modelo de referência: F4000).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:32

N/C N/C 24 10.750,89 258.021,36 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:53:06

N/C N/C 24 10.833,33 259.999,92 Não

0004 - CAMINHÃO BASCULANTE DOIS EIXOS COM TRAÇÃO 4 X 2
Especificação: Caminhão dois eixos, tração 4x2; motor com capacidade mínima de 170 hp; implementado com caçamba
basculante com capacidade mínima de 6,00mü.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:35

N/C N/C 5.280 141,75 748.440,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:53:45

N/C N/C 5.280 142,07 750.129,60 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:37:54

N/C N/C 5.280 126,57 668.289,60 Sim

0005 - CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 2
Especificação: Caminhão três eixos; tração 6x2; motor com capacidade mínima de 230 hp; implementado com caçamba
basculante com capacidade mínima de 10,00mü.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:37

N/C N/C 5.280 151,19 798.283,20 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:54:27

N/C N/C 5.280 152,03 802.718,40 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:38:26

N/C N/C 5.280 124,06 655.036,80 Sim

0006 - CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 4
Especificação: Caminhão três eixos, tração 6x4; motor com capacidade mínima de 230 hp; implementado com caçamba
basculante com capacidade mínima de 10,00mü.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:40

N/C N/C 3.960 147,33 583.426,80 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:55:06

N/C N/C 3.960 149,11 590.475,60 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:39:59

N/C N/C 3.960 134,29 531.788,40 Sim

0007 - CAMINHÃO MUNCK
Especificação: Caminhão equipado com guindaste hidráulico veicular (Munck); ângulo de giro de 360°; Alcance máximo vertical
(a partir do solo) superior a 12 metros; alcance máximo horizontal superior a 09 metros; Capacidade máxima de levante a 02
metros não inferiores a 8.000 Kg; Capacidade máxima de levante no alcance máximo da lança não inferior a 1000 Kg; O
caminhão deverá possuir carroceria de no mínimo 6,0 metros de comprimento (interno).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:42

N/C N/C 1.000 191,69 191.690,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:55:36

N/C N/C 1.000 192,37 192.370,00 Não
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CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:41:00

N/C N/C 1.000 161,26 161.260,00 Sim

0008 - CAMINHÃO PAPA LIXO
Especificação: Caminhão papa lixo 4 x 2 ano modelo no mínimo 2014 com motor a diesel gerenciamento eletrônico potencia
mínima de 180 CV, equipado com coletor compactador de lixo com caixa de carga com laterais lisas e de forma elíptica reforçada
por quadro dianteiro e com capacidade volumétrico de 15m 3 compactado com cobertura de segura contra incêndio danos a
terceiros e sinistros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:45

N/C N/C 12 13.560,89 162.730,68 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:56:30

N/C N/C 12 13.735,33 164.823,96 Não

0009 - CAMINHÃO PIPA 10.000L
Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; Potência mínima de 190 CV; Tração 6 X 2; implementado com: tanque de
capacidade de 10.000 (dez mil) litros; destinado ao transporte de água bruta; bomba d`agua com capacidade de 2000L x 85 PSI
para operação com aspersores e de 1500L/mim em operação de auto carregamento; e aspersor duplo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:47

N/C N/C 5.280 145,20 766.656,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:57:12

N/C N/C 5.280 147,89 780.859,20 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:42:09

N/C N/C 5.280 127,17 671.457,60 Sim

0010 - CAMINHÃO PIPA 20.000L
Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; potência mínima de 320 CV; tração 6 x 4; implementado com: tanque de
capacidade de 20.000 (vinte mil) litros; destinado ao transporte de água bruta; bomba d`agua com capacidade de 2000L x 85 PSI
para operação com aspersores e de 1500L/mim em operação de auto carregamento; e aspersor duplo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:51

N/C N/C 2.640 164,36 433.910,40 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:57:44

N/C N/C 2.640 167,57 442.384,80 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:42:43

N/C N/C 2.640 141,99 374.853,60 Sim

0011 - CAMINHÃO TRATOR COM SEMIRREBOQUE TIPO PRANCHA
Especificação: Caminhão trator de potência mínima de 240 HP, CMT mínima de 41.000 Kg; equipado com semirreboque prancha
3 eixos, comprimento mínimo 14 metros, área útil mínima de 11 metros, PBT mínimo de 41.000 Kg, e rampa com acionamento
por molas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
14:57:43

N/C N/C 12.000 15,69 188.280,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
13:59:12

N/C N/C 12.000 15,83 189.960,00 Não

0012 - CAMINHONETE 4X4 DIESEL.
Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel utilitário, tipo caminhonete (Pick-Up), ano da fabricação não
inferior a 2018, cabine dupla, 5 lugares/assentos, tração 4x4, câmbio manual, motorização com potência mínima de 160 CV,
capacidade de carga mínima de 1.000 kg, combustível "óleo diesel", direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros
elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, kit multimídia com conexão USB, protetor de caçamba, estribos
laterais, lona marítima, freios ABS, e demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN. (modelo de
referência: l-200 Triton, Hilux).
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
14:57:40

N/C N/C 72 10.214,28 735.428,16 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:00:01

N/C N/C 72 10.305,00 741.960,00 Não

0013 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Especificação: Escavadeira hidráulica sobre esteiras; peso operacional mínimo de 22.145 kg; Potência nominal do volante
Líquida (SAE J1349, ISO 9249) 147,8 HP (110,2 kW) a 1.800 rpm; Largura de sapata 600 mm (STD); caçamba reforçada para
rocha, com capacidade mínima para 1,2 m³; lança mínima de 5,6 metros, braço mínimo de 2,4 metros, com chapa de proteção
contra impacto e abrasão, cabine fechada com ar condicionado, também equipada com pré-disposição para martelo hidráulico
(Modelo de referência: CX220C).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
14:57:37

N/C N/C 2.640 260,90 688.776,00 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:00:42

N/C N/C 2.640 261,50 690.360,00 Não

0014 - MOTONIVELADORA.
Especificação: Motoniveladora Cabine fechada com certificação ROPS e FOPS, Chassi articulado, Controles hidráulicos,
Deslocamento lateral e tombamento da lâmina acionados hidraulicamente, Diferencial com bloqueio eletro-hidráulico acionado
internamente a cabine, Direção Hidráulica nas rodas dianteiras Lâmina com largura de 3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo de
talude 90º e rotação do círculo 360º, Motor diesel, Potência bruta do motor 140 hp (104,398 kW), Peso operacional mínimo:
15.000 kg, Ripper traseiro com 5 dentes, penetração de 300 mm ajustáveis, Sistema de travamento da sela acionado por
interruptor internamente a cabine, Transmissão com 6 marchas avante e 3 à ré Buzina e alarme sonoro de deslocamento ré,
Espelhos retrovisores interno e externos LE/LD, Extintor de incêndio / suporte, Faróis de trabalho 6 avante e 2 ré para trabalhos
noturnos, Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais... (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
14:57:34

N/C N/C 2.640 249,48 658.627,20 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:01:23

N/C N/C 2.640 249,59 658.917,60 Não

0015 - PÁ CARREGADEIRA COM RODAS
Especificação: Pá Carregadeira com Rodas; Motor diesel; Potência mínima do motor de 138 HP; Torque mínimo 550 NM;
Caçamba coroada com capacidade mínima de 1,90 m³; Força mínima de desagregação 8.000 kgf, força mínima de escavação
8.000 kg. (Modelo de referência: W20f).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
14:57:32

N/C N/C 2.640 174,91 461.762,40 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA*

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:02:21

N/C N/C 2.640 157,83 416.671,20 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:44:01

N/C N/C 2.640 132,27 349.192,80 Sim

0016 - RETROESCAVADEIRA
Especificação: Retroescavadeira sobre rodas; tração (4x4); motor diesel 04 cilindros, com potência liquida mínima de 90 HP;
transmissão de 04 velocidades sincronizadas e inversor hidráulico, comando servo assistido, bloqueio do diferencial (eixo
traseiro); profundidade de escavação mínima de 4000mm; força de escavação da caçamba (padrão) 62.00 kN; força de
escavação do braço (padrão) 43.00 kN; capacidade mínima da caçamba (destinação geral) 0.96 m³.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:17

N/C N/C 2.640 151,96 401.174,40 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA*

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:03:05

N/C N/C 2.640 153,83 406.111,20 Não
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CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:44:27

N/C N/C 2.640 134,39 354.789,60 Sim

0017 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSOR
Especificação: Rolo compactador autopropulsor - pé de carneiro com potencia mínima de 120 HP, motor movido a diesel com
peso operacional mínimo de 11.000kg, frequência de vibração media de 1.980/33 (VPWHZ)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:15

N/C N/C 2.640 152,28 402.019,20 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA*

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:03:47

N/C N/C 2.640 222,81 588.218,40 Não

0018 - TRATOR DE ESTEIRA DE PORTE GRANDE
Especificação: Trator de esteira de porte grande; peso operacional 15.000 kg; potência do motor 140 HP; capacidade da lâmina -
3,00 m³; e largura da lâmina - 3,80 m, Ríper traseiro com 5 dentes, penetração de 300 mm ajustáveis; fabricação a partir de 2008.
(Modelo de referência D6N).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:12

N/C N/C 2.640 219,28 578.899,20 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA*

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:05:30

N/C N/C 2.640 152,46 402.494,40 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:45:09

N/C N/C 2.640 200,14 528.369,60 Sim

0019 - TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM GRADE ARADORA
Especificação: Trator de pneu com tração 4x4, implementado com grade aradora; tração 4x4; potência do motor de no mínimo 95
CV/HP; sistema hidráulico de levante de três pontos com capacidade de 2.000 kg; braços inferiores e 3º ponto para engate
rápido; grade aradora com controle remoto, rebocável, 18 discos de 26" de diâmetro, compatível com o trator. (Modelo de
referência do trator: MF4290).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:09

N/C N/C 2.640 150,68 397.795,20 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA*

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:07:53

N/C N/C 2.640 152,36 402.230,40 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:45:55

N/C N/C 2.640 136,81 361.178,40 Sim

0020 - TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM ROÇADEIRA
Especificação: Trator de pneu; tração 4x4; potência do motor de no mínimo 95 CV/HP; sistema hidráulico de levante de três
pontos com capacidade de 2.000 kg; braços inferiores e 3º ponto para engate rápido; Roçadeira hidráulica com acoplamento na
barra de tração e acionamento através da tomada de força, compatível com o trator. (Modelo de referência do trator: MF4290).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

23.348.665/0001-
96

26/07/2021 -
21:05:06

N/C N/C 2.640 150,68 397.795,20 Sim

PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS
LTDA

03.069.571/0001-
70

26/07/2021 -
14:08:09

N/C N/C 2.640 154,34 407.457,60 Não

CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
EIRELI

35.267.329/0001-
06

27/07/2021 -
07:46:20

N/C N/C 2.640 137,81 363.818,40 Sim

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

ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 23.348.665/0001-96 60 dias

CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 35.267.329/0001-06 60 dias
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PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA 03.069.571/0001-70 60 dias

Lances Enviados
0001 - AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO, HATCH, 4 PORTAS.
Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel, tipo passeio, hatch, 4 portas, 5
lugares/assentos, ano da fabricação não inferior a 2020, fabricação nacional, motor flex com potência
mínima igual ou superior 80 CV, cor branca ou prata, transmissão manual de 5 velocidades, freios ABS,
direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas
quatro portas, kit multimídia com conexão USB, rodas de liga leve, capacidade do porta-malas mínima
de 280 litros, tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros, e demais itens de acordo
com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN.(modelos de referência: gol, onix, uno...).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:51:36 4.100,80 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:25 4.023,76 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:01:37 3.983,52 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 17:27:07 4.017,76 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0002 - AUTOMÓVEL TIPO SUV.
Locação mensal livre de quilometragem de automóvel utilitário, tipo SUV, fabricação não inferior a 2020, cor branca ou prata, 4
portas, 7 lugares/assentos, tração 4x4 com acionamento eletrônico, controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de
tração, bloqueio do diferencial, motorização com potência mínima de 200 CV, capacidade de carga útil mínima de 550 kg, câmbio
automático 6 marchas sequenciais, combustível "óleo diesel", direção hidráulica ou elétrica, estribos laterais, freios ABS, ar
condicionado automático, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, kit multimídia com tela de LCD
sensível ao toque com GPS integrado, computador de bordo, bancos revestidos em couro, banco do motorista com ajuste
elétrico, retrovisores rebatíveis eletricamente, volante com ajuste de altura e profundidade, câmera e sensores traseiros para
manobra, faróis com regulagem elétrica de altura, roda de liga leve.(CONFORME TERMO DE REFERENCIA)
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:52:21 13.800,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:29 13.672,25 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:01:40 13.535,52 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 17:27:54 13.666,25 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0003 - CAMINHÃO 3/4 CARGA SECA
Especificação: Caminhão 3/4 carga seca; tração 4x2; motor diesel com potência mínima de 140 CV; peso bruto total 6.800kg ou
mais; cabine simples, carroceria de madeira com comprimento mínimo de 4,00 metros. (Modelo de referência: F4000).
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Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:53:06 10.833,33 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:32 10.750,89 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:01:42 10.643,38 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 17:28:44 10.744,89 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0004 - CAMINHÃO BASCULANTE DOIS EIXOS COM TRAÇÃO 4 X 2
Especificação: Caminhão dois eixos, tração 4x2; motor com capacidade mínima de 170 hp; implementado com caçamba
basculante com capacidade mínima de 6,00mü.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:53:45 142,07 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:35 141,75 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:37:54 126,57 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:01:44 125,30 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13
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27/07/2021 - 09:02:47 124,04 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:29:20 136,75 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0005 - CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 2
Especificação: Caminhão três eixos; tração 6x2; motor com capacidade mínima de 230 hp; implementado com caçamba
basculante com capacidade mínima de 10,00mü.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:54:27 152,03 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:37 151,19 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:38:26 124,06 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:01:47 122,81 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13
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27/07/2021 - 09:03:03 121,58 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:04:54 120,36 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:05:47 119,15 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:07:03 117,95 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13
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27/07/2021 - 09:10:28 117,90 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:29:58 146,19 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0006 - CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 4
Especificação: Caminhão três eixos, tração 6x4; motor com capacidade mínima de 230 hp; implementado com caçamba
basculante com capacidade mínima de 10,00mü.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:55:06 149,11 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:40 147,33 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:39:59 134,29 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 08:59:38 132,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido
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27/07/2021 - 09:01:50 130,68 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:03:26 129,37 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:04:57 128,07 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:08:14 128,00 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:30:52 127,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0007 - CAMINHÃO MUNCK
Especificação: Caminhão equipado com guindaste hidráulico veicular (Munck); ângulo de giro de 360°; Alcance máximo vertical
(a partir do solo) superior a 12 metros; alcance máximo horizontal superior a 09 metros; Capacidade máxima de levante a 02
metros não inferiores a 8.000 Kg; Capacidade máxima de levante no alcance máximo da lança não inferior a 1000 Kg; O
caminhão deverá possuir carroceria de no mínimo 6,0 metros de comprimento (interno).
Data Valor CNPJ Situação
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26/07/2021 - 13:55:36 192,37 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:42 191,69 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:41:00 161,26 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:01:54 159,64 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:07:46 159,50 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:31:21 186,69 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0008 - CAMINHÃO PAPA LIXO
Especificação: Caminhão papa lixo 4 x 2 ano modelo no mínimo 2014 com motor a diesel gerenciamento eletrônico potencia
mínima de 180 CV, equipado com coletor compactador de lixo com caixa de carga com laterais lisas e de forma elíptica reforçada
por quadro dianteiro e com capacidade volumétrico de 15m 3 compactado com cobertura de segura contra incêndio danos a
terceiros e sinistros.
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Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:56:30 13.735,33 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Apresentou atestado de capacidade técnica
para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do
edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO,
expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:09:20

26/07/2021 - 21:05:45 13.560,89 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:01:58 13.425,28 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Apresentou atestado de capacidade técnica
para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do
edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO,
expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:09:20

27/07/2021 - 17:32:03 13.555,89 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0009 - CAMINHÃO PIPA 10.000L
Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; Potência mínima de 190 CV; Tração 6 X 2; implementado com: tanque de
capacidade de 10.000 (dez mil) litros; destinado ao transporte de água bruta; bomba d`agua com capacidade de 2000L x 85 PSI
para operação com aspersores e de 1500L/mim em operação de auto carregamento; e aspersor duplo.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:57:12 147,89 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Apresentou atestado de capacidade técnica
para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do
edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO,
expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:09:43

26/07/2021 - 21:05:47 145,20 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:42:09 127,17 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45
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27/07/2021 - 09:02:01 125,89 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Apresentou atestado de capacidade técnica
para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do
edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO,
expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:09:43

27/07/2021 - 09:03:45 124,61 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:05:01 123,36 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Apresentou atestado de capacidade técnica
para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do
edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO,
expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:09:43

27/07/2021 - 09:06:55 122,12 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45
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27/07/2021 - 09:08:37 120,89 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Apresentou atestado de capacidade técnica
para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do
edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO,
expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:09:43

27/07/2021 - 17:32:44 140,20 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0010 - CAMINHÃO PIPA 20.000L
Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; potência mínima de 320 CV; tração 6 x 4; implementado com: tanque de
capacidade de 20.000 (vinte mil) litros; destinado ao transporte de água bruta; bomba d`agua com capacidade de 2000L x 85 PSI
para operação com aspersores e de 1500L/mim em operação de auto carregamento; e aspersor duplo.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:57:44 167,57 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:51 164,36 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:42:43 141,99 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:02:05 140,57 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13
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27/07/2021 - 09:04:04 139,00 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:05:03 137,61 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:10:00 137,50 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:33:15 159,36 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0011 - CAMINHÃO TRATOR COM SEMIRREBOQUE TIPO PRANCHA
Especificação: Caminhão trator de potência mínima de 240 HP, CMT mínima de 41.000 Kg; equipado com semirreboque prancha
3 eixos, comprimento mínimo 14 metros, área útil mínima de 11 metros, PBT mínimo de 41.000 Kg, e rampa com acionamento
por molas.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 13:59:12 15,83 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 14:57:43 15,69 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido
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27/07/2021 - 09:14:04 15,53 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:21:25 15,50 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:34:02 15,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0012 - CAMINHONETE 4X4 DIESEL.
Especificação: Locação mensal livre de quilometragem de automóvel utilitário, tipo caminhonete (Pick-Up), ano da fabricação não
inferior a 2018, cabine dupla, 5 lugares/assentos, tração 4x4, câmbio manual, motorização com potência mínima de 160 CV,
capacidade de carga mínima de 1.000 kg, combustível "óleo diesel", direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros
elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, kit multimídia com conexão USB, protetor de caçamba, estribos
laterais, lona marítima, freios ABS, e demais itens de acordo com as exigências estabelecidas pelo CONTRAN. (modelo de
referência: l-200 Triton, Hilux).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:00:01 10.305,00 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 14:57:40 10.214,28 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:14:27 10.112,13 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:18:57 10.000,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:19:21 9.900,00 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:22:44 9.890,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:34:51 9.884,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0013 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Especificação: Escavadeira hidráulica sobre esteiras; peso operacional mínimo de 22.145 kg; Potência nominal do volante
Líquida (SAE J1349, ISO 9249) 147,8 HP (110,2 kW) a 1.800 rpm; Largura de sapata 600 mm (STD); caçamba reforçada para
rocha, com capacidade mínima para 1,2 m³; lança mínima de 5,6 metros, braço mínimo de 2,4 metros, com chapa de proteção
contra impacto e abrasão, cabine fechada com ar condicionado, também equipada com pré-disposição para martelo hidráulico
(Modelo de referência: CX220C).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:00:42 261,50 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13
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26/07/2021 - 14:57:37 260,90 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:14:42 258,29 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:21:59 255,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:35:22 250,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0014 - MOTONIVELADORA.
Especificação: Motoniveladora Cabine fechada com certificação ROPS e FOPS, Chassi articulado, Controles hidráulicos,
Deslocamento lateral e tombamento da lâmina acionados hidraulicamente, Diferencial com bloqueio eletro-hidráulico acionado
internamente a cabine, Direção Hidráulica nas rodas dianteiras Lâmina com largura de 3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo de
talude 90º e rotação do círculo 360º, Motor diesel, Potência bruta do motor 140 hp (104,398 kW), Peso operacional mínimo:
15.000 kg, Ripper traseiro com 5 dentes, penetração de 300 mm ajustáveis, Sistema de travamento da sela acionado por
interruptor internamente a cabine, Transmissão com 6 marchas avante e 3 à ré Buzina e alarme sonoro de deslocamento ré,
Espelhos retrovisores interno e externos LE/LD, Extintor de incêndio / suporte, Faróis de trabalho 6 avante e 2 ré para trabalhos
noturnos, Lanternas de freio, luzes de alerta e setas direcionais... (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:01:23 249,59 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 14:57:34 249,48 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 09:15:01 246,98 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

27/07/2021 - 09:22:22 245,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:35:48 240,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0015 - PÁ CARREGADEIRA COM RODAS
Especificação: Pá Carregadeira com Rodas; Motor diesel; Potência mínima do motor de 138 HP; Torque mínimo 550 NM;
Caçamba coroada com capacidade mínima de 1,90 m³; Força mínima de desagregação 8.000 kgf, força mínima de escavação
8.000 kg. (Modelo de referência: W20f).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:02:21 157,83 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - O equipamento oferecido pela licitante não confere com o
item licitado.

26/07/2021 - 14:57:32 174,91 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido
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27/07/2021 - 07:44:01 132,27 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:36:26 169,91 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0016 - RETROESCAVADEIRA
Especificação: Retroescavadeira sobre rodas; tração (4x4); motor diesel 04 cilindros, com potência liquida mínima de 90 HP;
transmissão de 04 velocidades sincronizadas e inversor hidráulico, comando servo assistido, bloqueio do diferencial (eixo
traseiro); profundidade de escavação mínima de 4000mm; força de escavação da caçamba (padrão) 62.00 kN; força de
escavação do braço (padrão) 43.00 kN; capacidade mínima da caçamba (destinação geral) 0.96 m³.
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:03:05 153,83 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - O equipamento oferecido pela licitante não confere com o
item licitado.

26/07/2021 - 21:05:17 151,96 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:44:27 134,39 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:19:15 130,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:36:46 125,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0017 - ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSOR
Especificação: Rolo compactador autopropulsor - pé de carneiro com potencia mínima de 120 HP, motor movido a diesel com
peso operacional mínimo de 11.000kg, frequência de vibração media de 1.980/33 (VPWHZ)
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:03:47 222,81 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - O equipamento oferecido pela licitante não confere com o
item licitado.
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26/07/2021 - 21:05:15 152,28 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:37:22 147,28 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0018 - TRATOR DE ESTEIRA DE PORTE GRANDE
Especificação: Trator de esteira de porte grande; peso operacional 15.000 kg; potência do motor 140 HP; capacidade da lâmina -
3,00 m³; e largura da lâmina - 3,80 m, Ríper traseiro com 5 dentes, penetração de 300 mm ajustáveis; fabricação a partir de 2008.
(Modelo de referência D6N).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:05:30 152,46 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - O equipamento oferecido pela licitante não confere com o
item licitado.

26/07/2021 - 21:05:12 219,28 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:45:09 200,14 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:19:32 190,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 17:37:47 187,00 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0019 - TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM GRADE ARADORA
Especificação: Trator de pneu com tração 4x4, implementado com grade aradora; tração 4x4; potência do motor de no mínimo 95
CV/HP; sistema hidráulico de levante de três pontos com capacidade de 2.000 kg; braços inferiores e 3º ponto para engate
rápido; grade aradora com controle remoto, rebocável, 18 discos de 26" de diâmetro, compatível com o trator. (Modelo de
referência do trator: MF4290).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:07:53 152,36 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - O equipamento oferecido pela licitante não confere com o
item licitado. Item ofertado pelo licitante é um trator implementado com
Roçadeira e não trator implementado com grade aradora conforme
licitado.

26/07/2021 - 21:05:09 150,68 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido
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27/07/2021 - 07:45:55 136,81 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:38:14 148,50 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

0020 - TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM ROÇADEIRA
Especificação: Trator de pneu; tração 4x4; potência do motor de no mínimo 95 CV/HP; sistema hidráulico de levante de três
pontos com capacidade de 2.000 kg; braços inferiores e 3º ponto para engate rápido; Roçadeira hidráulica com acoplamento na
barra de tração e acionamento através da tomada de força, compatível com o trator. (Modelo de referência do trator: MF4290).
Data Valor CNPJ Situação

26/07/2021 - 14:08:09 154,34 (proposta) 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13

26/07/2021 - 21:05:06 150,68 (proposta) 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

27/07/2021 - 07:46:20 137,81 (proposta) 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 09:15:24 136,43 03.069.571/0001-70 - PARA
CONCRETOS E LOCACOES DE
MAQUINAS PESADAS LTDA

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas declaração de
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II
da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades
potencialmente poluidoras de nível III. 27/07/2021 17:10:13



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/08/2021 às 08:17:36.
Página 31 de 45

27/07/2021 - 09:21:18 136,00 35.267.329/0001-06 - CIPO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

Cancelado - • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO
- LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante,
contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4
e também não apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a
atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da
Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s)
onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme
disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas dispensa de
licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III;
• Não apresentou a Certidão Específica digital que
comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na
junta comercial conforme exigido no item 13.1.6 do edital;
• As atividades do contrato social da licitante não
contemplam serviço de locação de máquinas e equipamentos com
condutor, conforme exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e
20 arrematados pela a mesma, sendo a condução/operação das
máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15,
8.2 e 9.1 do Termo de Referência);
• A licitante apresentou declaração de contratos firmados
com a iniciativa privada e com a administração pública conforme
previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$
1.102.941,00, que somados ao valor total arrematado pela licitante
totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em
dúvida a capacidade de cumprimento das obrigações a serem
assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de
apenas 257.093,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três
reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal
8.666/93. 27/07/2021 17:11:45

27/07/2021 - 17:38:31 148,50 23.348.665/0001-96 - ASA NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

23/07/2021 -
11:43

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

23/07/2021 -
11:44

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

23/07/2021 -
11:44

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - COMPROVAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
COMO ME E/OU EPP.

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

23/07/2021 -
11:45

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - REGULARIDADE
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

23/07/2021 -
11:45

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

23/07/2021 -
11:46

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - DECLARAÇÕES
EXTRAS

ASA NORTE
CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA

24/07/2021 -
21:10

KERLEY GOMES
FERREIRA

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

26/07/2021 -
08:57

Thiago Campos
Rocha

- - - - REGULARIDADE
JURIDICA

PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

26/07/2021 -
08:57

Thiago Campos
Rocha

- - - - REGULARIDADE
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

26/07/2021 -
08:59

Thiago Campos
Rocha

- - - - REGULARIDADE
TÉCNICA

PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

26/07/2021 -
16:38

Thiago Campos
Rocha

- - - - DECLARAÇÕES
EXTRAS
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PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

26/07/2021 -
18:22

Thiago Campos
Rocha

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

PARA
CONCRETOS E
LOCACOES DE
MAQUINAS
PESADAS LTDA

26/07/2021 -
18:26

Thiago Campos
Rocha

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E TRABALISTA

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

27/07/2021 - 17:09:20 PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE MAQUINAS
PESADAS LTDA

03.069.571/0001-70 Item 0008 - CAMINHÃO PAPA LIXO
Especificação: Caminhão papa lixo 4 x 2 ano modelo no mínimo 2014 com motor a
diesel gerenciamento eletrônico potencia mínima de 180 CV, equipado com
coletor compactador de lixo com caixa de carga com laterais lisas e de forma
elíptica reforçada por quadro dianteiro e com capacidade volumétrico de 15m 3
compactado com cobertura de segura contra incêndio danos a terceiros e
sinistros.

Desclassificação: • Apresentou atestado de capacidade técnica para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante, contemplando a atividade de garagem conforme
exigido no item 13.4.4 nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da Licença de
Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s) onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou
apenas declaração de dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III.

27/07/2021 - 17:09:43 PARA CONCRETOS E
LOCACOES DE MAQUINAS
PESADAS LTDA

03.069.571/0001-70 Item 0009 - CAMINHÃO PIPA 10.000L
Especificação: Caminhão movido a óleo diesel; Potência mínima de 190 CV;
Tração 6 X 2; implementado com: tanque de capacidade de 10.000 (dez mil) litros;
destinado ao transporte de água bruta; bomba d`agua com capacidade de 2000L x
85 PSI para operação com aspersores e de 1500L/mim em operação de auto
carregamento; e aspersor duplo.

Desclassificação: • Apresentou atestado de capacidade técnica para os item com quantidades inferiores ao exigido no item 13.4.1.3 do edital;
• Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo órgão ambiental competente da sede do licitante, contemplando a atividade de garagem conforme
exigido no item 13.4.4 nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a atividade de lavagem e manutenção mecânica, acompanhada da Licença de
Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s) onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou
apenas declaração de dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente
poluidoras de nível III.

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

27/07/2021 - 19:48 30/07/2021 - 18:00 04/08/2021 - 18:00

0004 - CAMINHÃO BASCULANTE DOIS EIXOS COM TRAÇÃO 4 X 2
Especificação: Caminhão dois eixos, tração 4x2; motor com capacidade mínima de
170 hp; implementado com caçamba basculante com capacidade mínima de 6,00mü.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:18:39 Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto
licitado no caso de maquinas, não tendo CNAE para locação com operador, afirmo
ainda que tal exigência fora apontada apenas para a empresa Cipo, e não fora
apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de
serviço para atividade de lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item
13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em questão seria para empresas que
não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu
atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa RGS Engenharia, no
referido atestado a empresa não informa onde foi feita a prestação de serviço,
qual o local, deixando o atestado vago de informação solicito diligencia quanto a
veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital diz que a
prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura
do tal documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves
dos santos Eng. Civil, solicito que seja apresentado documentos que comprove
que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse período.

Deferido
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35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:18:44 Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto
licitado no caso de maquinas, não tendo CNAE para locação com operador, afirmo
ainda que tal exigência fora apontada apenas para a empresa Cipo, e não fora
apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de
serviço para atividade de lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item
13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em questão seria para empresas que
não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu
atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa RGS Engenharia, no
referido atestado a empresa não informa onde foi feita a prestação de serviço,
qual o local, deixando o atestado vago de informação solicito diligencia quanto a
veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital diz que a
prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura
do tal documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves
dos santos Eng. Civil, solicito que seja apresentado documentos que comprove
que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse período.

Deferido

0005 - CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 2
Especificação: Caminhão três eixos; tração 6x2; motor com capacidade mínima de
230 hp; implementado com caçamba basculante com capacidade mínima de 10,00mü.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:18:49 Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto
licitado no caso de maquinas, não tendo CNAE para locação com operador, afirmo
ainda que tal exigência fora apontada apenas para a empresa Cipo, e não fora
apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de
serviço para atividade de lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item
13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em questão seria para empresas que
não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu
atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa RGS Engenharia, no
referido atestado a empresa não informa onde foi feita a prestação de serviço,
qual o local, deixando o atestado vago de informação solicito diligencia quanto a
veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital diz que a
prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura
do tal documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves
dos santos Eng. Civil, solicito que seja apresentado documentos que comprove
que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse período.

Deferido

35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:18:57 Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto
licitado no caso de maquinas, não tendo CNAE para locação com operador, afirmo
ainda que tal exigência fora apontada apenas para a empresa Cipo, e não fora
apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de
serviço para atividade de lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item
13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em questão seria para empresas que
não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu
atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa RGS Engenharia, no
referido atestado a empresa não informa onde foi feita a prestação de serviço,
qual o local, deixando o atestado vago de informação solicito diligencia quanto a
veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital diz que a
prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura
do tal documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves
dos santos Eng. Civil, solicito que seja apresentado documentos que comprove
que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse período.

Deferido

0006 - CAMINHÃO BASCULANTE TRÊS EIXOS COM TRAÇÃO 6 X 4
Especificação: Caminhão três eixos, tração 6x4; motor com capacidade mínima de
230 hp; implementado com caçamba basculante com capacidade mínima de 10,00mü.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:37:34 Em sua composição de custo da empresa Asa Norte apresentou valores de dos
equipamentos abaixo do preço do valor de mercado Ex. item 06 Caminhão
basculante com tração 6x4 valor do equipamento R$ 138.000,00 para um veiculo
ano 2014. E sua composição de custo de mão de obra o valor de salario do
motorista de caminhão e de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) valor no qual esta
divergente no diz respeito ao acordo coletivo.

Deferido
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0015 - PÁ CARREGADEIRA COM RODAS
Especificação: Pá Carregadeira com Rodas; Motor diesel; Potência mínima do motor
de 138 HP; Torque mínimo 550 NM; Caçamba coroada com capacidade mínima de
1,90 m³; Força mínima de desagregação 8.000 kgf, força mínima de escavação 8.000
kg. (Modelo de referência: W20f).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:18:19 Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto
licitado no caso de maquinas, não tendo CNAE para locação com operador, afirmo
ainda que tal exigência fora apontada apenas para a empresa Cipo, e não fora
apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de
serviço para atividade de lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item
13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em questão seria para empresas que
não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu
atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa RGS Engenharia, no
referido atestado a empresa não informa onde foi feita a prestação de serviço,
qual o local, deixando o atestado vago de informação solicito diligencia quanto a
veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital diz que a
prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura
do tal documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves
dos santos Eng. Civil, solicito que seja apresentado documentos que comprove
que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse período.

Deferido

0019 - TRATOR DE PNEU TRAÇÃO 4 X 4 COM GRADE ARADORA
Especificação: Trator de pneu com tração 4x4, implementado com grade aradora;
tração 4x4; potência do motor de no mínimo 95 CV/HP; sistema hidráulico de levante
de três pontos com capacidade de 2.000 kg; braços inferiores e 3º ponto para engate
rápido; grade aradora com controle remoto, rebocável, 18 discos de 26" de diâmetro,
compatível com o trator. (Modelo de referência do trator: MF4290).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

35.267.329/0001-06 - CIPO
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI

27/07/2021 - 19:16:27 A empresa Cipo Serviços Administrativos, manifesta intenção de recurso, sobre a
sua inabilitação, afirmando que A LO exigida no edital no item 13.4.4 refere – se a
Atividades de Garagens, no qual a resolução RESOLUÇÃO COEMA Nº 162 DE 02
DE FEVEREIRO DE 2021, ANEXO II - 235 Tipologias de impacto local (todos os
portes/tamanhos), refere apenas para atividades AUXILIARES DOS
TRANSPORTES TERRESTRES, tipo: Estacionamento de veículos, Garagem de
ônibus/transportadora e seus anexos, Transporte Rodoviário e Fluvial de cargas
secas e não perigosas, Transporte Rodoviário e Fluvial de resíduos sólidos,
inclusive sucata – Classe II B (inerte), objeto no qual difere no que esta sendo
licitado, que no caso e locação de maquinas e equipamentos, mesmo ainda o
edital solicita caso a empresa não possua a mesma devera apresentar contratos
de prestação de serviços de lavagens e manutenção mecânica, afirmo que na lei
de licitações e contratos, e vetado agentes publicas exigir documentos, futuros de
prestação de serviço, sendo que a empresa nem sequem foram vencedora ainda
para ser feita essa exigência, caso a empresa venha a ser vencedora a mesma
devera apresentar LO para execução de serviço, neste exato momento ainda
estramos na fase habilitação jurídica, e não na fase de contratação. Sobre o
apontamento que a empresa não possue atividade de serviços de locação de
maquinas e equipamentos com condutor, afirmo que não existe nenhum CNAE
especifico para locação de maquinas e equipamento com condutor e que a
atividade que contempla esse tipo de serviço e o 43.13-4-00 - Obras de
terraplenagem, conforme sua subclasse. Afirmamos ainda que os itens de locação
caminhões a empresa não possue a quantidade minina que e de 25% dos itens
para cada itens, sendo assim a mesmo poderia ser desclassificada para esses
itens mantendo sua habilitação nos itens apenas de maquinas e equipamentos,
que no total soma um Valor de R$ 1.069.411,20 e no do edital 13.3.6 O Licitante
que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos í

Deferido
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27/07/2021 - 19:17:03 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente. Afirmo que a mesma esta com índices de liquidez corrente acima do
que 1 (um), sendo então a empresa poderá participar de procedimentos licitatórios
ate no valor de R$ 2.500.00,00 pois seu capital social e de R$ 250.000,00
afirmamos ainda que a justificativa para minha inabilitação nesse item seria que a
Administração se coloca em duvidas quanto a capacidade de cumprimento das
obrigações a serem assumidas pela licitante. Faço saber que a empresa Cipo
Serviços Administrativos e uma empresa seria, e que assume total
responsabilidade caso seja detentora dos itens em questão, e o que preconiza
PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal 8.666/93, tal exigência se dar para analise se os
compromissos assumidos com iniciativas publicas ou privadas e maior do que o
patrimonil liquido, portal salienta-se que a empresa tem sim capacidade financeira
para execução do contrato conforme descriminado abaixo: Valor dos
Compromissos R$ 1.102.941,00 dividido em 12 meses ou 12 avos que dar um
valor de R$ 91.911,75 valor no qual a empresa tem compromisso para executar
outros tipos de serviços, com outras entidades não tirando a responsabilidade e
obrigação para execução da mesma.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

27/07/2021 - 08:18:27 Pregoeiro Bom dia Senhores (as) Licitantes.

27/07/2021 - 08:18:33 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

27/07/2021 - 08:39:00 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 157,83 cancelada pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:39:00 Sistema Motivo: O equipamento oferecido pela licitante não confere com o item licitado.

27/07/2021 - 08:39:15 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 153,83 cancelada pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:39:15 Sistema Motivo: O equipamento oferecido pela licitante não confere com o item licitado.

27/07/2021 - 08:39:47 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 222,81 cancelada pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:39:47 Sistema Motivo: O equipamento oferecido pela licitante não confere com o item licitado.

27/07/2021 - 08:40:05 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 152,46 cancelada pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:40:05 Sistema Motivo: O equipamento oferecido pela licitante não confere com o item licitado.

27/07/2021 - 08:46:18 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 152,36 cancelada pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:46:18 Sistema Motivo: O equipamento oferecido pela licitante não confere com o item licitado. Item ofertado pelo licitante é
um trator implementado com Roçadeira e não trator implementado com grade aradora conforme licitado.

27/07/2021 - 08:52:11 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

27/07/2021 - 08:52:11 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.

27/07/2021 - 08:52:11 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00%. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

27/07/2021 - 08:52:11 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.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 08:52:57 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:03:42 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.
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27/07/2021 - 09:03:42 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4.023,76 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0001 até 27/07/2021 às 09:08:39.

27/07/2021 - 09:03:47 Sistema O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:03:47 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 13.672,25 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0002 até 27/07/2021 às 09:08:45.

27/07/2021 - 09:03:47 Sistema O item 0003 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:03:47 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 10.750,89 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0003 até 27/07/2021 às 09:08:45.

27/07/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0007 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:04:01 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 161,26 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0007 até 27/07/2021 às 09:08:56.

27/07/2021 - 09:04:04 Sistema O item 0008 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:04:04 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 13.560,89 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0008 até 27/07/2021 às 09:09:02.

27/07/2021 - 09:04:51 Sistema O item 0004 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:07:03 Sistema O item 0006 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:07:03 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 129,37 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0006 até 27/07/2021 às 09:11:59.

27/07/2021 - 09:07:11 Sistema O item 0010 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:07:11 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 139,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0010 até 27/07/2021 às 09:12:08.

27/07/2021 - 09:07:46 Sistema O item 0007 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 159,50.

27/07/2021 - 09:07:46 Sistema O item 0007 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:08:14 Sistema O item 0006 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 128,00.

27/07/2021 - 09:08:14 Sistema O item 0006 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:08:55 Sistema O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

27/07/2021 - 09:08:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:08:55 Sistema O item 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

27/07/2021 - 09:08:55 Sistema O item 0002 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:08:55 Sistema O item 0003 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

27/07/2021 - 09:08:55 Sistema O item 0003 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:09:06 Sistema O item 0008 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

27/07/2021 - 09:09:06 Sistema O item 0008 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:09:10 Sistema O item 0005 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:09:10 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 119,15 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0005 até 27/07/2021 às 09:14:06.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 09:09:42 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

27/07/2021 - 09:10:00 Sistema O item 0010 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 137,50.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/08/2021 às 08:17:36.
Página 37 de 45

27/07/2021 - 09:10:00 Sistema O item 0010 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:10:28 Sistema O item 0005 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 117,90.

27/07/2021 - 09:10:28 Sistema O item 0005 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:10:47 Sistema O item 0009 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:10:47 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 122,12 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0009 até 27/07/2021 às 09:15:43.

27/07/2021 - 09:15:52 Sistema O item 0009 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

27/07/2021 - 09:15:52 Sistema O item 0009 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:19:49 Sistema O item 0015 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:19:49 Sistema O item 0017 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:19:49 Sistema O item 0019 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O item 0011 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 15,69 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0011 até 27/07/2021 às 09:24:49.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O item 0013 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 260,90 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0013 até 27/07/2021 às 09:24:49.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O item 0014 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 249,48 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0014 até 27/07/2021 às 09:24:49.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O item 0020 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:19:53 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 137,81 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0020 até 27/07/2021 às 09:24:49.

27/07/2021 - 09:21:18 Sistema O item 0020 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 136,00.

27/07/2021 - 09:21:18 Sistema O item 0020 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:21:25 Sistema O item 0011 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 15,50.

27/07/2021 - 09:21:25 Sistema O item 0011 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:21:28 Sistema O item 0016 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:21:32 Sistema O item 0012 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

27/07/2021 - 09:21:32 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 10.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC
123/2006 para o item 0012 até 27/07/2021 às 09:26:28.

27/07/2021 - 09:21:34 Sistema O item 0018 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:21:59 Sistema O item 0013 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 255,00.

27/07/2021 - 09:21:59 Sistema O item 0013 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:22:22 Sistema O item 0014 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 245,00.

27/07/2021 - 09:22:22 Sistema O item 0014 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:22:44 Sistema O item 0012 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 9.890,00.

27/07/2021 - 09:22:44 Sistema O item 0012 foi encerrado.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0001 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com valor unitário de R$ 3.983,52.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0002 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com valor unitário de R$ 13.535,52.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0003 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com valor unitário de R$ 10.643,38.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0004 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 124,04.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0005 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 117,90.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0006 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 128,00.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0007 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 159,50.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0008 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com valor unitário de R$ 13.425,28.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0009 teve como arrematante PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA -
EPP/SS com valor unitário de R$ 120,89.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0010 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 137,50.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0011 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 15,50.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0012 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 9.890,00.
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27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0013 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 255,00.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0014 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 245,00.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0015 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 132,27.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0016 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 130,00.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0017 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 152,28.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0018 teve como arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com valor
unitário de R$ 190,00.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0019 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 136,81.

27/07/2021 - 09:23:07 Sistema O item 0020 teve como arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 136,00.

27/07/2021 - 10:25:51 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, estamos fazendo análise das propostas e documentos habilitatórios apresentados.

27/07/2021 - 12:03:29 Pregoeiro ATENÇÃO, suspensão TEMPORÁRIA da sessão para almoço, retorno às 14:00 horas.

27/07/2021 - 14:07:03 Pregoeiro Boa Tarde Senhores(as) Licitantes. Retomamos o procedimento de análise das propostas e documentos
apresentados.

27/07/2021 - 17:09:20 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0008 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:09:20 Sistema Motivo: • Apresentou atestado de capacidade técnica para os item com quantidades inferiores ao exigido
no item 13.4.1.3 do edital; • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo
órgão ambiental competente da sede do licitante, contemplando a atividade de garagem conforme exigido no
item 13.4.4 nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a atividade de lavagem e
manutenção mecânica, acompanhada da Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s)
contratada(s) onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme disposto no item 13.4.5
do edital, apresentou apenas declaração de dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no
Anexo II da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente poluidoras de nível III.

27/07/2021 - 17:09:20 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 13.560,89.

27/07/2021 - 17:09:43 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0009 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:09:43 Sistema Motivo: • Apresentou atestado de capacidade técnica para os item com quantidades inferiores ao exigido
no item 13.4.1.3 do edital; • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo
órgão ambiental competente da sede do licitante, contemplando a atividade de garagem conforme exigido no
item 13.4.4 nem tão pouco apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a atividade de lavagem e
manutenção mecânica, acompanhada da Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s)
contratada(s) onde serão realizados os serviços de lavagem e manutenção conforme disposto no item 13.4.5
do edital, apresentou apenas declaração de dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no
Anexo II da Resolução 162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente poluidoras de nível III.

27/07/2021 - 17:09:43 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI com valor unitário
de R$ 122,12.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado no
processo.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema Motivo: • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo órgão ambiental competente
da sede do licitante, contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4 nem tão pouco
apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a atividade de lavagem e manutenção mecânica,
acompanhada da Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s) onde serão realizados
os serviços de lavagem e manutenção conforme disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas
declaração de dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução
162/2021/COEMA, por se tratar de atividades potencialmente poluidoras de nível III.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 4.023,76.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 13.672,25.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O fornecedor PARA CONCRETOS E LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS LTDA foi inabilitado para o
item 0003 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:10:13 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 10.750,89.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado no processo.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema Motivo: • Não apresentou a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, expedida pelo órgão ambiental competente
da sede do licitante, contemplando a atividade de garagem conforme exigido no item 13.4.4 e também não
apresentou contrato(s) de prestação de serviço para a atividade de lavagem e manutenção mecânica,
acompanhada da Licença de Operação (LO) da(s) possível(eis) futura(s) contratada(s) onde serão realizados
os serviços de lavagem e manutenção conforme disposto no item 13.4.5 do edital, apresentou apenas
dispensa de licença ambiental, que não atende o disposto no Anexo II da Resolução 162/2021/COEMA, por
se tratar de atividades potencialmente poluidoras de nível III; • Não apresentou a Certidão Específica
digital que comprove que o documento apresentado foi o ultimo ato registrado na junta comercial conforme
exigido no item 13.1.6 do edital; • As atividades do contrato social da licitante não contemplam serviço
de locação de máquinas e equipamentos com condutor, conforme... (CONTINUA)
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27/07/2021 - 17:11:45 Sistema (CONT. 1) exigidos para os itens 04, 05, 06, 07, 10, 15, 19 e 20 arrematados pela a mesma, sendo a
condução/operação das máquinas e equipamentos de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA,
sem ônus algum para da CONTRATANTE (itens 7.15, 8.2 e 9.1 do Termo de Referência); • A licitante
apresentou declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública
conforme previsto no item 13.4.3 do edital que somam um valor acima de R$ 1.102.941,00, que somados ao
valor total arrematado pela licitante totalizam acima de R$ 4.479.175,00, (quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais) o que coloca em dúvida a capacidade de cumprimento das
obrigações a serem assumidas pela licitante uma vez que seu Património líquido é de apenas 257.093,00
(duzentos e cinquenta e sete mil e noventa e três reais), conforme preconizado no `PAR`4º do Art. 31 da Lei
Federal 8.666/93.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 141,75.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 151,19.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 132,00.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0006 foi encerrado.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema Justificativa: Só há um fornecedor disputando o item.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 191,69.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 145,20.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 164,36.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 174,91.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 150,68.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

27/07/2021 - 17:11:45 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com valor
unitário de R$ 150,68.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
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27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:12:04 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 17:13:45 Sistema A habilitação do item 0001 foi revertida.

27/07/2021 - 17:13:45 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:13:52 Sistema A habilitação do item 0002 foi revertida.

27/07/2021 - 17:13:52 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:13:59 Sistema A habilitação do item 0003 foi revertida.

27/07/2021 - 17:13:59 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:05 Sistema A habilitação do item 0004 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:05 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:10 Sistema A habilitação do item 0005 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:10 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:17 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:17 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:23 Sistema A habilitação do item 0007 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:23 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:27 Sistema A habilitação do item 0008 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:27 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:33 Sistema A habilitação do item 0009 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:33 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:40 Sistema A habilitação do item 0010 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:40 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:14:52 Sistema A habilitação do item 0011 foi revertida.

27/07/2021 - 17:14:52 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:15:06 Sistema A habilitação do item 0012 foi revertida.

27/07/2021 - 17:15:06 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:15:15 Sistema A habilitação do item 0013 foi revertida.

27/07/2021 - 17:15:15 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:15:28 Sistema A habilitação do item 0014 foi revertida.

27/07/2021 - 17:15:28 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:15:39 Sistema A habilitação do item 0015 foi revertida.

27/07/2021 - 17:15:39 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:15:51 Sistema A habilitação do item 0016 foi revertida.

27/07/2021 - 17:15:51 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:16:04 Sistema A habilitação do item 0017 foi revertida.

27/07/2021 - 17:16:04 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:16:12 Sistema A habilitação do item 0018 foi revertida.

27/07/2021 - 17:16:12 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:16:24 Sistema A habilitação do item 0019 foi revertida.

27/07/2021 - 17:16:24 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:16:33 Sistema A habilitação do item 0020 foi revertida.

27/07/2021 - 17:16:33 Sistema Motivo: NECESSIDADE ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.
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27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 17:19:05 Sistema Motivo: ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS CONFORME DISPOSTO NO ART. 38 DO DECRETO
FEDERAL 10.024/19.

27/07/2021 - 17:20:53 Pregoeiro ATENÇÃO licitante arrematante ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, esta aberta a fase de
negociação de preços, solicitamos que seja ofertado proposta de menor valor para todos os itens
arrematados conforme preconiza a legislação vigente.

27/07/2021 - 17:27:07 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.017,76.

27/07/2021 - 17:27:54 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13.666,25.

27/07/2021 - 17:28:44 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10.744,89.

27/07/2021 - 17:29:20 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 136,75.

27/07/2021 - 17:29:58 Sistema O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R$ 146,19.

27/07/2021 - 17:30:52 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 127,00.

27/07/2021 - 17:31:21 Sistema O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 186,69.

27/07/2021 - 17:32:03 Sistema O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13.555,89.

27/07/2021 - 17:32:44 Sistema O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R$ 140,20.

27/07/2021 - 17:33:15 Sistema O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R$ 159,36.

27/07/2021 - 17:34:02 Sistema O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R$ 15,00.

27/07/2021 - 17:34:51 Sistema O Item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R$ 9.884,00.

27/07/2021 - 17:35:22 Sistema O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R$ 250,00.

27/07/2021 - 17:35:48 Sistema O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R$ 240,00.

27/07/2021 - 17:36:26 Sistema O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R$ 169,91.

27/07/2021 - 17:36:46 Sistema O Item 0016 recebeu um lance negociado no valor de R$ 125,00.

27/07/2021 - 17:37:22 Sistema O Item 0017 recebeu um lance negociado no valor de R$ 147,28.

27/07/2021 - 17:37:47 Sistema O Item 0018 recebeu um lance negociado no valor de R$ 187,00.

27/07/2021 - 17:38:14 Sistema O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R$ 148,50.

27/07/2021 - 17:38:31 Sistema O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R$ 148,50.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0005.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0006.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0007.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0008.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0009.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0010.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0011.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0012.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0013.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0014.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0015.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0016.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0017.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0018.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0019.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0020.

27/07/2021 - 18:05:09 Sistema Motivo: Licitante já apresentou seus lances na negociação.

27/07/2021 - 18:05:42 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:06:04 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:06:18 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:06:29 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/07/2021.
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27/07/2021 - 18:06:59 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:07:20 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:07:42 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:36 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:08:00 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:37 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:08:25 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:38 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:08:39 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:38 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:08:55 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:38 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:09:11 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:39 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:09:25 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:39 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:09:45 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:39 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:09:57 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:39 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:10:19 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:10:37 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:10:52 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:11:05 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:11:25 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 18:37:20 F. ASA NORTE CONSTRU... Documentação Item 0010: Sr pregoeiro solicitamos tempo de uma hora a mais para envio da proposta.

27/07/2021 - 18:38:27 F. ASA NORTE CONSTRU... Documentação Item 0010: aconteceram problemas tecnicos e não vamos conseguir entregar no prazo
estabelecido.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 19:17 do dia 27/07/2021.

27/07/2021 - 19:02:39 Sistema Motivo: Conforme previsto no item 15.6.2 do ato convocatório, diante da solicitação da licitante, será aberto o
prazo de 15 minutos para o envio da proposta readequada.

27/07/2021 - 19:11:26 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

27/07/2021 - 19:16:27 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0019.

27/07/2021 - 19:17:03 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0019.

27/07/2021 - 19:18:19 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0015.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
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27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:31 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ASA NORTE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

27/07/2021 - 19:18:39 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0004.

27/07/2021 - 19:18:44 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0004.

27/07/2021 - 19:18:49 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0005.

27/07/2021 - 19:18:57 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0005.

27/07/2021 - 19:18:59 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2021 às 19:48.

27/07/2021 - 19:37:34 Sistema O fornecedor CIPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item
0006.

27/07/2021 - 19:49:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

27/07/2021 - 19:49:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto licitado no caso de maquinas, não
tendo CNAE para locação com operador, afirmo ainda que tal exigência fora apontada apenas para a
empresa Cipo, e não fora apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de serviço para atividade de
lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item 13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em
questão seria para empresas que não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa RGS Engenharia, no referido atestado a empresa não informa onde foi feita a
prestação de serviço, qual o local, deixando o atestado vago de informação... (CONTINUA)

27/07/2021 - 19:49:30 Sistema (CONT. 1) solicito diligencia quanto a veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital
diz que a prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura do tal
documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves dos santos Eng. Civil, solicito
que seja apresentado documentos que comprove que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse
período.

27/07/2021 - 19:49:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

27/07/2021 - 19:49:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto licitado no caso de maquinas, não
tendo CNAE para locação com operador, afirmo ainda que tal exigência fora apontada apenas para a
empresa Cipo, e não fora apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de serviço para atividade de
lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item 13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em
questão seria para empresas que não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa RGS Engenharia, no referido atestado a empresa não informa onde foi feita a
prestação de serviço, qual o local, deixando o atestado vago de informação... (CONTINUA)

27/07/2021 - 19:49:32 Sistema (CONT. 1) solicito diligencia quanto a veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital
diz que a prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura do tal
documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves dos santos Eng. Civil, solicito
que seja apresentado documentos que comprove que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse
período.

27/07/2021 - 19:49:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

27/07/2021 - 19:49:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto licitado no caso de maquinas, não
tendo CNAE para locação com operador, afirmo ainda que tal exigência fora apontada apenas para a
empresa Cipo, e não fora apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de serviço para atividade de
lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item 13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em
questão seria para empresas que não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa RGS Engenharia, no referido atestado a empresa não informa onde foi feita a
prestação de serviço, qual o local, deixando o atestado vago de informação... (CONTINUA)
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27/07/2021 - 19:49:38 Sistema (CONT. 1) solicito diligencia quanto a veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital
diz que a prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura do tal
documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves dos santos Eng. Civil, solicito
que seja apresentado documentos que comprove que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse
período.

27/07/2021 - 19:49:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

27/07/2021 - 19:49:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto licitado no caso de maquinas, não
tendo CNAE para locação com operador, afirmo ainda que tal exigência fora apontada apenas para a
empresa Cipo, e não fora apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de serviço para atividade de
lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item 13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em
questão seria para empresas que não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa RGS Engenharia, no referido atestado a empresa não informa onde foi feita a
prestação de serviço, qual o local, deixando o atestado vago de informação... (CONTINUA)

27/07/2021 - 19:49:40 Sistema (CONT. 1) solicito diligencia quanto a veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital
diz que a prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura do tal
documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves dos santos Eng. Civil, solicito
que seja apresentado documentos que comprove que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse
período.

27/07/2021 - 19:50:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

27/07/2021 - 19:50:08 Sistema Intenção: Em sua composição de custo da empresa Asa Norte apresentou valores de dos equipamentos
abaixo do preço do valor de mercado Ex. item 06 Caminhão basculante com tração 6x4 valor do
equipamento R$ 138.000,00 para um veiculo ano 2014. E sua composição de custo de mão de obra o valor
de salario do motorista de caminhão e de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) valor no qual esta divergente
no diz respeito ao acordo coletivo.

27/07/2021 - 19:55:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

27/07/2021 - 19:55:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso contra a empresa ASA NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, pois a mesma não possue atividades compatível com o objeto licitado no caso de maquinas, não
tendo CNAE para locação com operador, afirmo ainda que tal exigência fora apontada apenas para a
empresa Cipo, e não fora apontada a empresa Asa norte, em seus documentos de habilitação a empresa,
não apresentou também em sua qualificação técnica um contrato de prestação de serviço para atividade de
lavagem e manutenção mecânica, descumprindo o Item 13.4.5 do edital, afirmo ainda que esse item em
questão seria para empresas que não apresentasse LO de serviços de garagem, no entanto o item menciona
também o serviço de mecânica, no qual a empresa não apresentou. Em seu atestado de capacidade técnica
fornecido pela empresa RGS Engenharia, no referido atestado a empresa não informa onde foi feita a
prestação de serviço, qual o local, deixando o atestado vago de informação... (CONTINUA)

27/07/2021 - 19:55:35 Sistema (CONT. 1) solicito diligencia quanto a veracidade do atestado apresentado, pois o mesmo no corpo do edital
diz que a prestação de serviço foi no período de 11/02/2021 a 10/02/2019, e sua assinatura do tal
documentos, foi no dia 22/07/2021 assinado pelo senhor Rodrigo Gonçalves dos santos Eng. Civil, solicito
que seja apresentado documentos que comprove que o mesmo tem poder para atesta a empresa nesse
período.

27/07/2021 - 19:56:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

27/07/2021 - 19:56:12 Sistema Intenção: A empresa Cipo Serviços Administrativos, manifesta intenção de recurso, sobre a sua inabilitação,
afirmando que A LO exigida no edital no item 13.4.4 refere – se a Atividades de Garagens, no qual a
resolução RESOLUÇÃO COEMA Nº 162 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021, ANEXO II - 235 Tipologias de
impacto local (todos os portes/tamanhos), refere apenas para atividades AUXILIARES DOS TRANSPORTES
TERRESTRES, tipo: Estacionamento de veículos, Garagem de ônibus/transportadora e seus anexos,
Transporte Rodoviário e Fluvial de cargas secas e não perigosas, Transporte Rodoviário e Fluvial de
resíduos sólidos, inclusive sucata – Classe II B (inerte), objeto no qual difere no que esta sendo licitado, que
no caso e locação de maquinas e equipamentos, mesmo ainda o edital solicita caso a empresa não possua a
mesma devera apresentar contratos de prestação de serviços de lavagens e manutenção mecânica, afirmo
que na lei de licitações e contratos, e vetado agentes publicas... (CONTINUA)

27/07/2021 - 19:56:12 Sistema (CONT. 1) exigir documentos, futuros de prestação de serviço, sendo que a empresa nem sequem foram
vencedora ainda para ser feita essa exigência, caso a empresa venha a ser vencedora a mesma devera
apresentar LO para execução de serviço, neste exato momento ainda estramos na fase habilitação jurídica, e
não na fase de contratação. Sobre o apontamento que a empresa não possue atividade de serviços de
locação de maquinas e equipamentos com condutor, afirmo que não existe nenhum CNAE especifico para
locação de maquinas e equipamento com condutor e que a atividade que contempla esse tipo de serviço e o
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, conforme sua subclasse. Afirmamos ainda que os itens de locação
caminhões a empresa não possue a quantidade minina que e de 25% dos itens para cada itens, sendo assim
a mesmo poderia ser desclassificada para esses itens mantendo sua habilitação nos itens apenas de
maquinas e equipamentos, que no total soma um Valor de R$ 1.069.411,20 e no...

27/07/2021 - 19:56:12 Sistema (CONT. 2) do edital 13.3.6 O Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos í

27/07/2021 - 19:56:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

27/07/2021 - 19:56:14 Sistema Intenção: 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente. Afirmo que a mesma esta com índices de liquidez corrente
acima do que 1 (um), sendo então a empresa poderá participar de procedimentos licitatórios ate no valor de
R$ 2.500.00,00 pois seu capital social e de R$ 250.000,00 afirmamos ainda que a justificativa para minha
inabilitação nesse item seria que a Administração se coloca em duvidas quanto a capacidade de
cumprimento das obrigações a serem assumidas pela licitante. Faço saber que a empresa Cipo Serviços
Administrativos e uma empresa seria, e que assume total responsabilidade caso seja detentora dos itens em
questão, e o que preconiza PAR`4º do Art. 31 da Lei Federal 8.666/93, tal exigência se dar para analise se
os compromissos assumidos com iniciativas... (CONTINUA)

27/07/2021 - 19:56:14 Sistema (CONT. 1) publicas ou privadas e maior do que o patrimonil liquido, portal salienta-se que a empresa tem sim
capacidade financeira para execução do contrato conforme descriminado abaixo: Valor dos Compromissos
R$ 1.102.941,00 dividido em 12 meses ou 12 avos que dar um valor de R$ 91.911,75 valor no qual a
empresa tem compromisso para executar outros tipos de serviços, com outras entidades não tirando a
responsabilidade e obrigação para execução da mesma.

27/07/2021 - 19:57:42 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 30/07/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 04/08/2021 às 18:00.

27/07/2021 - 19:58:02 Pregoeiro Senhores(as) licitantes, chegamos ao final dos trabalhos de hoje, como houve intenção de recurso e abertura
de prazos, daremos continuidade após os prazos e julgamentos dos recursos.

27/07/2021 - 19:58:18 Pregoeiro Boa Noite a Todos.

10/08/2021 - 08:05:53 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
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10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

10/08/2021 - 08:06:38 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA.

DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro(a)

VALDIVANI MARTINS BARROS

Apoio

WALDSON ANTUNES MORAIS

Apoio
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