
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 3/2017

Às 11:24 horas do dia 12 de Junho de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 1542017 de 25/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2017, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32017. Objeto: Objeto: Contratação de
empresa para realização de reforma e adaptações para acessibilidade no Campus de Parintins/UFAM.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis Públicas ( Construção )

1 SERVIÇO
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para I F QUEIROZ - EPP, pelo melhor lance de R$ 327.894,8400.

Não

Valor Estimado: R$ 399.871,7600

1 - Obras Civis Públicas ( Construção )

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Volta de Fase Volta de Fase para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso.12/06/2018 11:24:19
Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, CPF/CNPJ: 09.516.788/0001-68.

Motivo: inabilitando apenas para o sistema poder permissão de convocar novo anexo para empresas
anteriores em função da determinação do TCU..

20/06/2018 11:45:27

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF:
03.575.492/0001-31, pelo melhor lance de R$ 287.001,5300.

20/06/2018 11:58:48

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPF/CNPJ:
03.575.492/0001-31.

20/06/2018 11:58:58

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPF/CNPJ:
03.575.492/0001-31, para envio de anexo.

22/06/2018 17:29:24

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPF/CNPJ:
03.575.492/0001-31.

22/06/2018 17:29:34

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPF/CNPJ:
03.575.492/0001-31, para envio de anexo.

26/06/2018 09:36:38

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPF/CNPJ:
03.575.492/0001-31.

17/07/2018 11:07:31

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPF/CNPJ:
03.575.492/0001-31, para envio de anexo.

18/07/2018 11:20:46

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF: 03.575.492/0001-31,
pelo melhor lance de R$ 287.001,5300. Motivo: proposta rejeitada em função do descumprimento dos itens
10.2, alíenas "c" e "g"..

27/07/2018 10:11:00

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF: 03.575.492/0001-31, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.

27/07/2018 10:22:04

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, pelo
melhor lance de R$ 327.894,8400.

30/07/2018 10:14:48

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ: 11.348.961/0001-08.30/07/2018 10:15:00
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ:

11.348.961/0001-08, para envio de anexo.
09/08/2018 10:10:37

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ: 11.348.961/0001-08.09/08/2018 10:10:44
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ:

11.348.961/0001-08, para envio de anexo.
13/08/2018 10:12:08

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ: 11.348.961/0001-08.17/08/2018 15:12:58
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ:

11.348.961/0001-08, para envio de anexo.
20/08/2018 16:16:15

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ: 11.348.961/0001-08.21/08/2018 10:52:25
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ:

11.348.961/0001-08, para envio de anexo.
21/08/2018 16:44:08

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, pelo melhor lance
de R$ 327.894,8400. Motivo: RECUSANDO APENAS PRA ACEITAR POSTERIORMENTE E CORRIGIR
O VALOR PELO PREGOEIRO PARA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ULTIMA PROPOSTA.

22/08/2018 14:08:27

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, pelo
melhor lance de R$ 327.894,8400.

22/08/2018 14:09:10

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

HISTÓRICO DO ITEM
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Em Análise Item em análise. Motivo: Para retificar a menor.22/08/2018 14:10:40
Desfeito Situação do Item Desfeito situação do item em análise . Motivo: para habilitar.22/08/2018 14:11:07
Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPF/CNPJ: 11.348.961/0001-08.22/08/2018 14:55:50

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

03.575.492/0001-31 27/07/2018 10:22:04 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.12/06/2018 11:24:18
Inclusão Membro Incluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como

Presidente.Justificativa: Para continuidade do certame..
05/07/2018 10:07:05

Exclusão Membro Excluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente
substituto. Justificativa: Para continuidade do certame..

05/07/2018 10:08:00

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à GUARNIERY LIMA DE SOUZA, CPF: 73619990263. Justificativa:
Para continuidade do certame..

05/07/2018 10:08:00

Exclusão Membro Excluído membro GUARNIERY LIMA DE SOUZA e CPF: 73619990263 na licitação como Presidente.
Justificativa: CONTINUACAO DO CERTAME.

17/07/2018 09:45:09

Inclusão Membro Incluído membro STANLEY SOARES DE SOUZA e CPF: 99442256220 na licitação como Presidente
substituto.Justificativa: CONTINUACAO DO CERTAME.

17/07/2018 09:45:09

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à STANLEY SOARES DE SOUZA, CPF: 99442256220. Justificativa:
CONTINUACAO DO CERTAME.

17/07/2018 09:45:09

Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/08/2018 às 09:53.23/08/2018 09:22:55

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

12/06/2018 11:24:19

Presidente fala Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso.
Esta licitação foi reagendada para 14/06/2018 14:00.

12/06/2018 11:24:19

Presidente fala Em função da determinação do Acórdão do TCU Nº 1317/2018 em seu item 1.7, este certame retornará à
fase de aceitação e habilitação para reanálise de todas as propostas. Data da reabertura: 14/06 [quinta
feira] às 14h [Brasília]

12/06/2018 11:31:13

Presidente fala Boa tarde srs licitantes, em função de problemas técnicos não foi possível a reabertura do certame no dia
hoje, informo que o certame será reaberto amanhã [dia 15/06, sexta feiras] às 10h [Brasilia]

14/06/2018 16:45:20

Presidente fala Srs licitantes, devido inconsistências do sistema COMPRASNET do SIASG foi não possível retomar o
certame no horário proposto. EM função disso suspendo novamente para que todos tenham condições de
igualdade em verificar a informação e acompanhar. Reabriremos as 14h [Brasilia] de hoje [15/06]

15/06/2018 10:06:18

Presidente fala bOA TARDE srs licitantes, estamos de volta, e retomaremos o certame confirme determinação do TCU15/06/2018 14:02:31
Presidente fala Antes de convocar a primeira proposta colocarei na íntegra a determinação do TCU conforme publicado no

site oficial licita.ufam.edu.br.
15/06/2018 14:03:06

Presidente fala ACÓRDÃO Nº 1317/2018 - TCU - Plenário
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento nos arts. 17, § 1º, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, de
acordo com o parecer emitido nos autos, em:

15/06/2018 14:05:32

Presidente fala a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade
previstos, para, no mérito, considerá-la procedente;
b) fazer as determinações constantes do item 1.7;
c) dar ciência à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) para que oriente seus
pregoeiros, comissão de licitação e comissões técnicas acerca das seguintes impropriedades:

15/06/2018 14:05:48

Presidente fala c.1) a IN SLTI MPOG 2/2010 estabelece que os editais de licitação para as contratações
públicas deverão conter cláusula permitindo a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da
qualificação técnica e econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, por meio de
cadastro no Sicaf;
c.2) o RDC 3/2017 já é a segunda licitação da Ufam envolvendo o campus de
Parintins/AM, cuja licitação deve retornar à fase de habilitação em virtude do excesso de formalismo da
CGL

15/06/2018 14:06:15

Presidente fala d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao
representante e à Fundação Universidade do Amazonas; e
e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.

15/06/2018 14:06:25

Presidente fala 1. Processo TC-008.624/2018-6 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Interessado: Castell Engenharia Eireli (09.516.788/0001-68).
1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas.
1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
1.4. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas
(Secex/AM).

15/06/2018 14:10:19

Presidente fala 1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar à Fundação Universidade do Amazonas que:
1.7.1. adote imediatamente, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição
Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443, de 1992, as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
com o retorno à fase de análise das propostas do RDC 3/2017-Ufam, com a consequente anulação de
todos os atos subsequentes, e reanálise das propostas de todas as empresas, obedecendo a ordem de
classificação; e

15/06/2018 14:10:32

Presidente fala 1.7.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a documentação comprobatória
da adoção das medidas elencadas no subitem anterior.

15/06/2018 14:10:43

Presidente fala Em função disso, destaca-se a seguinte determinação do Tribunal:
com o retorno à fase de análise das propostas do RDC 3/2017-Ufam, com a consequente anulação de
todos os atos subsequentes, e reanálise das propostas de todas as empresas, obedecendo a ordem de
classificação;

15/06/2018 14:15:18

Presidente fala Com retorno à fase de análise de proposta, retomaremos deste a primeira melhor proposta de acordo de
acordo com a ordem de classificação de todas as empresas

15/06/2018 14:16:15

Presidente fala Para MELO E NERY CONSTRUCAO, TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINA - boa tarde sr licitante,
confirme se estas logado

15/06/2018 15:11:20

Presidente fala Para MELO E NERY CONSTRUCAO, TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINA - boa tarde sr licitante,
confirme se estas logado

15/06/2018 15:17:13
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Não respondeu ao chat, sendo responsavel pelo onus da perda de negocios conforme item 7.5 do edital.15/06/2018 15:34:10
Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - boa tarde sr licitante, confirme se estas logado15/06/2018 15:34:44
Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Não respondeu ao chat, sendo responsavel pelo onus da

perda de negocios conforme item 7.5 do edital
15/06/2018 16:05:08

Presidente fala Estou a suspender este certame, retomaremos ás 10h [Brasília] do dia 18/0615/06/2018 16:06:24
Presidente fala SRS LICITANTES, devido a problemas tecnicos nao foi possível a retomada no dia de hoje, retomaremos

amanhã [dia 19/06] às 10h [Brasilia]
18/06/2018 16:17:37

Presidente fala Bom dia srs licitantes estamos de volta, estejam logado19/06/2018 10:04:35
Presidente fala Convocarei o próximo licitante subsequente a saber: IN-TERA ENGENHARIA LTDA - ME19/06/2018 10:05:57
Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Bom dia sr licitante, confirme se estas online19/06/2018 10:06:12
Presidente fala Srs licitante, em função do lapso temporal, não haverá pedido de sancionamentos em função de

desistência da proposta, uma vez que os custos são variáveis de ano a ano.
19/06/2018 10:23:03

Presidente fala O licitante Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA - ME solicitou 24h para avaliar se ainda é viável em querer
participar do certame, prazo que será dado. E função do princípio da isonomia e da igualdade de
condições, será dado o mesmo prazo oportuno para os licitantes subsequentes se assim o necessitarem.

19/06/2018 10:24:28

Presidente fala Em função disso, o prazo de resposta do licitante será até as 10:06h [Brasilia] de amanhã [20/06], o
certame portanto permanecerá suspenso, retomaremos amanhã as 11h [Brasilia]

19/06/2018 10:25:47

Fornecedor responde IN-TERA ENGENHARIA: Iremos apresentar a Proposta.20/06/2018 10:44:16
Presidente fala bom dia srs licitantes, em função do licitante ter respondido positivamente via telefone e via chat, sera

convocado anexo
20/06/2018 11:35:17

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Solicito o envio, no prazo máximo de até 24hrs (vinte e quatro)
após a convocação efetuada, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo
único, a proposta de preços e planilhas adequadas ao último lance JUNTAMENTE com toda a
documentação de habilitação conforme condição 11.2 do edital.

20/06/2018 11:36:41

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - E SOMENTE QUANDO NÃO FOR POSSIVEL A
ADEQUAÇÃO DO SEU ANEXO AO TAMANHO MÁXIMO PERMITIDO recomendo que o Senhor que
separe o anexo em duas ou mais partes sendo que a MAIOR parte o Senhor deverá enviar através da
opção "enviar anexo", dando prioridade a proposta para ser enviada via sistema COMPRASNET.

20/06/2018 11:37:17

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Ademais, caso não caiba toda a documentação no sistema em
função da limitação de 50Mb, uma vez enviada via e mail institucional será publicada em site oficial:
licita.ufam.edu.br para ampla publicidade.

20/06/2018 11:38:07

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

20/06/2018 11:45:27

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

20/06/2018 11:58:48

Presidente fala Senhor Fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF: 03.575.492/0001-31, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

20/06/2018 11:58:58

Presidente fala Bom dia srs licitantes, informo que aceita proposta da empresa IN- TERA ENGENHARIA apenas para o
sistema COMPRASNET liberar a função "convocar anexo". A Aceitação ou não da proposta só será
realizada de fato apos o recebimento e analise da mesma pelo Departamento Tecnico da UFAM

20/06/2018 12:00:37

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Seu prazo para enviar os anexos encerra-se-á às 12h
[BRasília] de amanhã [21/06].

20/06/2018 12:01:29

Presidente fala Srs licitantes, em função disso o certame permanecerá suspenso, e será retomado na proxima sexta feira
quando terei decisão apos análise previa da documentação do licitante convocado apos determinação do
TCU em reanalisar todas as propropostas e doc atualizadas. Retomaremos sexta feira às 11h [Brasilia]
para mais informações. Bom dia a todos. Duvidas: cplfuam@gmail.com

20/06/2018 12:02:51

Fornecedor responde INTERA ENGENHARIA: doc complementar foi enviado via email: cplfuam@gmail.com21/06/2018 08:56:05
Presidente fala Boa tarde srs licitantes, devido ao ponto facultativo decretado pelo governo federal no período matutino,

não foi possível retornar o certame no horário estabelecido. Por isso hoje não será tomada nenhuma
decisão específica.

22/06/2018 14:50:19

Presidente fala No entanto, informo que após avaliação da Comissão de Licitação verificamos que a interpretação correta
da determinação do TCU é a reanálise das propostas ja enviadas na primeira vez, senão vejamos
novamente.

22/06/2018 14:51:24

Presidente fala 1.7.1. adote imediatamente, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição
Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443, de 1992, as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,com o
retorno à fase de análise das propostas do RDC 3/2017-Ufam, com a consequente anulação detodos os
atos subsequentes, e reanálise das propostas de todas as empresas, obedecendo a ordem de
classificação

22/06/2018 14:52:02

Presidente fala Portanto não se pode "REANALISAR" uma proposta nova, mas sim a proposta já existente, ou seja, a
proposta enviada no período em que ocorreu. Desta feita, a proposta que será analisada da empresa
convocada IN TERA ENGENHARIA será a mesma que enviou pela primeira vez.

22/06/2018 14:53:16

Presidente fala Desta forma, da documentação enviada pela empresa IN TERA ENGENHARIA só serão aproveitadas as
documentações atualizadas com relação a regularidade fiscal e de inscrição. Rejeitado também acréscimo
de documentação.

22/06/2018 14:55:28

Presidente fala Desta forma, da documentação enviada pela empresa IN TERA ENGENHARIA no ultimo dia 21/06 às
8:52h só serão aproveitadas as documentações atualizadas com relação a regularidade fiscal e de
inscrição (pois logicamente vencidas atualmente). Rejeitado também acréscimo de documentação.

22/06/2018 14:56:17

Presidente fala Resumindo a decisão que valerá para empresa atual e eventualmente para as subsequentes caso sejam
convocadas: reanálise das propostas ja constantes nos autos e atualização que forem recebidas no que se
refere à habilitação [com regularidade fiscal por exemplo]

22/06/2018 14:57:47

Presidente fala Posto isto, a proposta da empresa IN TERA ENGENHARIA será enviada ao Departamento Técnico para
reanálise. EM função do prazo necessário para se fazer a análise, retomaremos apenas na próxima sexta
feira [29/02] às11h [BRasilia]. Boa tarde a todos.

22/06/2018 15:13:48

Presidente fala Posto isto, a proposta da empresa IN TERA ENGENHARIA será enviada ao Departamento Técnico para
reanálise. EM função do prazo necessário para se fazer a reanálise, retomaremos apenas na próxima
sexta feira [29/02] às11h [BRasilia]. Boa tarde a todos.

22/06/2018 15:14:08

Presidente fala Em função da retificação da decisão da Comissão, darei o prazo de 24h uteis para que o sr envie a
documentação que consta desatualizada, no presente caso o certificação do CREA da empresa e do
profissional (ais) responsavel (eis) pelo atestado de capacidade técnica.

22/06/2018 17:24:26

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Envies também a atualização fiscal municipal e estadual e
balanço patrimonial atualizados em função de vencimento do SICAF.

22/06/2018 17:27:20

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Prazo 24h, portanto encerrar-se-á as 17:27h [Brasilia]. Em
caso de necessidade de maior prazo, solicitar via e mail dentro desse primeiro prazo estabelecido.

22/06/2018 17:28:16

Presidente fala Senhor fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPNJ/CPF: 03.575.492/0001-31, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

22/06/2018 17:29:24

Presidente fala Senhor Fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF: 03.575.492/0001-31, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

22/06/2018 17:29:34

Presidente fala Boa tarde. Retomaremos para provável decisão sexta feira [29/06] às 11h [Brasilia]22/06/2018 17:31:06
Fornecedor responde IN-TERA ENGENHARIA: Segue documentação.25/06/2018 16:36:42
Presidente fala Senhor fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPNJ/CPF: 03.575.492/0001-31, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
26/06/2018 09:36:38

Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES, em função de não termos ainda um retorno do parecer técnico que esta29/06/2018 11:03:09
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sendo elaborado pelo Departamento de Engenharia, o certame continuará suspenso, retomaremos as 11h
[Brasilia] do proximo dia 05/07 [quinta feira]

Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES, em função de não termos ainda um retorno do parecer técnico que esta
sendo elaborado pelo Departamento de Engenharia, o certame continuará suspenso, retomaremos as 11h
[Brasilia] do proximo dia 17/07 [terça-feira feira]

05/07/2018 10:11:49

Presidente fala bom dia srs licitantes, estamos de volta, estejam logados.17/07/2018 11:00:44
Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - bom dia sr licitante, conforme parecer tecnico publicado no

site oficial de licitações, sua proposta esta em conformidade na questao de capacidade tecnica e de
valores nas planilhas

17/07/2018 11:03:33

Presidente fala No entanto, apresenta inconsistência por não apresentar os encargos de INSS nas composições. Apesar
disso, segundo o recente acordao 830/2018 do TCU, não haverá desclassificação antecipada de propostas
em caso de omissões nas planilhas de custos. Posto isto, será dado o prazo de 24h para que as devidas
correções sejam realizadas conforme o apontamento do parecer técnico do DPE/UFAM

17/07/2018 11:07:04

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - No entanto, apresenta inconsistência por não apresentar os
encargos de INSS nas composições. Apesar disso, segundo o recente acordao 830/2018 do TCU, não
haverá desclassificação antecipada de propostas em caso de omissões nas planilhas de custos. Posto
isto, será dado o prazo de 24h para que as devidas correções sejam realizadas conforme o apontamento
do parecer técnico do DPE/UFAM

17/07/2018 11:07:15

Presidente fala Senhor Fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF: 03.575.492/0001-31, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

17/07/2018 11:07:31

Presidente fala convocado anexo, prazo encerrar-se-á às 11:08 [Brasilia]17/07/2018 11:08:43
Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - convocado anexo, prazo encerrar-se-á às 11:08 [Brasilia]17/07/2018 11:08:51
Fornecedor responde IN-TERA ENGENHARIA:  Ok! vamos providenciar o envio17/07/2018 11:09:14
Presidente fala Srs licitantes, em função do prazo ofertado ao licitante em que esta se negociando, o o certame

permanecerá suspenso, retomaremos amanhã [18/07] ás 11:20h [Brasilia]
17/07/2018 11:09:48

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - duvidas: cplufam@gmail.com17/07/2018 11:10:15
Fornecedor responde IN-TERA ENGENHARIA: segue Proposta .17/07/2018 15:19:30
Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES ESTAMOS DE VOLTA18/07/2018 11:20:36
Presidente fala Senhor fornecedor IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME, CPNJ/CPF: 03.575.492/0001-31, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
18/07/2018 11:20:46

Presidente fala O licitante INTE Engenharia enviou proposta retificada conforme orientação do parecer tecnico dentro do
prazo tempestivo de 24h

18/07/2018 11:21:10

Presidente fala Desta forma, a mesma será submetida novamente para análise, posto isto o certame permanecerá
suspenso, retomaremos na proxima sexta feiras as 20/07 às 16h [Brasilia]

18/07/2018 11:22:03

Presidente fala Documentaçao anexada pelo licitante podeis visualizar via COMRPASNET ou no site licita.ufam.edu.br

Bom dia a todos, retomaremos sexta [20/07] às 16h [Brasilia]

18/07/2018 11:22:53

Presidente fala Boa tarde SRS LICITANTES, em função de não termo ainda um parecer tecnico do departamento de
engenharia, o certame permancerá suspenso, retomaremos na proxima quinta feira[26/07] as 10h [Brasilia]

20/07/2018 17:22:26

Presidente fala Boa tarde srs licitantes,não foi possível dar prosseguimento ao certame no dia de hoje, retomaremos as
10h [Brasilia] de amanhã [27/07]

26/07/2018 16:13:02

Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES, ESTAMOS DE VOLTA27/07/2018 10:06:13
Presidente fala Bom dia sr licitante, conforme Parecer Técnico do Departamento de Engenharia publicado no site

licita.ufa,.edu.br, as composições não foram apresentadas de forma detalhadas, não foi apresentado o BDI
diferenciado para equipamentos no caso concreto item 6.3 [plataforma elevatória], e composições de
custos encontram-se em divergência aos especificados pelo SINAPI e ainda insumos divergentes dos
destacados no orçamento de referência

27/07/2018 10:09:23

Presidente fala Para IN-TERA ENGENHARIA LTDA  - ME - Desta feita, sua proposta será rejeitada conforme itens 10.2
"c" e 10.2 "g" do edital

27/07/2018 10:10:11

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

27/07/2018 10:11:00

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - bom dia sr licitante27/07/2018 10:15:54
Presidente fala sr. licitante, sua proposta será reanalisada conforme determinação do TCU, sendo necessário caso ainda

tenha interesse neste RDC, envia apenas a documentação atualizada quanto ao fisco estadual, municipal
e balanço patrimonial, pois estes estão vencidos no SICAF;

27/07/2018 10:26:32

Presidente fala srs. licitantes, enquanto a proposta da empresa IF QUEIROZ será realizada, o certame permancerá
suspenso, com retorno para a proxima segunda feira [30/07] às 10h [Brasilia]

27/07/2018 10:27:27

Presidente fala BOM DIA srs licitantes, estamos de volta, estejam logados30/07/2018 10:05:28
Fornecedor responde bom dia sr presidente.

Temos interesse em permanecer no certame.
No entanto a opção de enviar anexo, com a documentação solicitada não está disponível.

30/07/2018 10:07:41

Presidente fala ok, sua proposta será reanalisada pelo Departamento Técnico de Engenharia, convocarei anexo apenas
para que envies atualização da regularidade fiscal Estadual, Municipal e balanço patrimonial

30/07/2018 10:14:14

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

30/07/2018 10:14:48

Presidente fala Senhor Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

30/07/2018 10:15:00

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - informo que "aceitei proposta" previamente apenas para que o campo de
"convocar anexo" do sistema fosse liberado. Tens o prazo de 24h para enviar documentação atualizada
com relação ao fiscal estadual, municipal e balanço patrimonial, enquanto isso sua proposta será
reanalisada pelo Departamento Técnico.

30/07/2018 10:16:44

Presidente fala Em função disso, informo aos licitantes que o certame permanecerá suspenso enquanto a proposta do
licitante IF QUEIROZ é analisada, retomaremos na proxima sexta feira [03/08] às 10h [BRasilia]

30/07/2018 10:17:57

Fornecedor responde bom dia Sr presidente.
A proposta foi analisada?

06/08/2018 10:10:54

Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES, não foi possível o retorno no dia previsto. Em função disso declaro que
retomaremos hoje as 15h [Brasilia]

08/08/2018 10:32:55

Presidente fala SRS. LICITANTES, em função de instabilidade técnicas não foi possível a retomada do certame no horario
estabelecido, em função disso retomaremos amanhã [09/08] as 09h [Brasilia]

08/08/2018 17:17:10

Presidente fala bom dia srs licitantes, estamos de volta09/08/2018 10:03:27
Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - bom dia sr licitante, conforme parecer tecnico, sua proposta não foi rejeitada,

embora necessite de alguns ajustes
09/08/2018 10:04:07

Presidente fala Segundo o Acordao do TCU 830/2018 as deficiências apresentadas em sua proposta não é razão
suficiente para rejeitá-la, em função disso será dado o prazo de 24h para que retifique a mesma conforme
orientações do Parecer Tecnico publicado no site licita.ufam.edu.br

09/08/2018 10:05:19

Presidente fala Senhor fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPNJ/CPF: 11.348.961/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

09/08/2018 10:10:37

Presidente fala Senhor Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

09/08/2018 10:10:45

Presidente fala Seu prazo de retificação de proposta [e eventual emente atualizações fiscais de certidões vencidas ]
termina amanhã as 10:05h [Brasilia] para enviares ao anexo.

09/08/2018 10:12:00
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Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Seu prazo de retificação de proposta [e eventual emente atualizações fiscais de
certidões vencidas ] termina amanhã as 10:05h [Brasilia] para enviares ao anexo.

09/08/2018 10:12:08

Presidente fala Srs. licitantes, em função disso, ficaremos suspenso novamente, retomaremos amanhã [10/08] as 10:30h
[Brasilia]

09/08/2018 10:12:36

Presidente fala BOM DIA SRS LICITANTES, estamos de volta, o licitante  I F QUEIROZ - EPP enviou proposta retificada
tempestivamente conforme ultima orientação, a mesma será submetida à nova análise od Departamento
de Engenharia, em função disso, o certame permanecerá suspenso novamente, retomaremos na proxima
sexta feira[17/08] Às 10h [BRasilia]

10/08/2018 10:32:32

Presidente fala Senhor fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPNJ/CPF: 11.348.961/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

13/08/2018 10:12:08

Presidente fala bom dia srs licitantes, estamos de volta, estejam logados17/08/2018 10:00:40
Presidente fala BOA TARDE SR LICITANTE, estamos de volta17/08/2018 14:00:55
Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Boa tarde sr licitante, sua proposta foi devidamente analisada ocorrendo as

devidas correções para estar dentro do parâmetro dos preços estimados pelo SINAPI em agluns itens.
17/08/2018 14:01:32

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - No entanto, vossa senhoria majorou outros valores de alguns itens como forma
de compensação, o que não pode ocorrer segundo julgado do TCU: "Erro no preenchimento da planilha de
formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando
a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 –
Plenário).."

17/08/2018 14:02:50

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - A majoração não deve ocorrer, não somente quanto ao valor global, mas
também nos itens específicos, devendo o licitante suportar o valor se quiser manter a proposta
devidamente corrigida. Vide IN 05/2017: “Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratação;”

17/08/2018 14:04:39

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Posto isto, o valor retificado para baixo deve ser suportado pelo licitante, do
contrário a proposta será recusada.

17/08/2018 14:05:22

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Posto isto, visando ao interesse publico e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade posso convocar novamente para corrigir esses pequenos erros sanáveis, mas
questiono, poderás manter a proposta com os valores do SINAPI sem majorar outros itens de modo que o
valor global seja reduzido proporcionalmente?

17/08/2018 14:06:55

Presidente fala sr licitante, caso nao responda a este chat, sua proposta será recusada conforme item 7.5 do edital17/08/2018 14:40:52
Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - sr licitante, caso nao responda a este chat, sua proposta será recusada

conforme item 7.5 do edital
17/08/2018 14:40:59

Fornecedor responde Boa tarde sr presidente, estamos dispostos a corrigir todos os erros que forem apontados, porém para que
os mesmos sejam sanados de forma definitiva, solicitamos diligência via telefônica ou outro meio possível
para esclarecimentos.

17/08/2018 14:50:53

Presidente fala ok, neste caso, convocarei anexo novamente para que corrija a planilha naqueles itens que foram
majorados como forma compensatória dos itens que tiveram de ser reajustados para estar dentro dos
parâmetros do SINAPI.
Desta feita, esclareço: sua proposta original (da primeira vez enviada) deve ser mantida, corrigindo apenas
aqueles itens que estavam com cotação acima do estimado pelo SINAPI. (não podendo haver
compensação em outros itens) Como conseq. seu valor global será reajustado para baixo

17/08/2018 15:10:26

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - ok, neste caso, convocarei anexo novamente para que corrija a planilha
naqueles itens que foram majorados como forma compensatória dos itens que tiveram de ser reajustados
para estar dentro dos parâmetros do SINAPI. Desta feita, esclareço: sua proposta original (da primeira vez
enviada) deve ser mantida, corrigindo apenas aqueles itens que estavam com cotação acima do estimado
pelo SINAPI. (não podendo haver compensação em outros itens) Como conseq. seu valor global será
reajustado para baixo

17/08/2018 15:10:35

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - o prazo será de 24h, encerrar-se-á, portanto às 16:12h [Brasilia] de segunda
feira (dia 20/08/2018). Caso haja documentação de habilitação desatualizada no SICAF em função do
lapso temporal já decorrido, favor, envie-os atualizados

17/08/2018 15:12:15

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - duvidas ou esclarecimentos: cplufam@gmail.com ou telefone institucional 92
99318 2191

17/08/2018 15:12:48

Presidente fala Senhor Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

17/08/2018 15:12:58

Presidente fala Boa tarde a todos, retomaremos segunda feira [20/08/2018] às 16:15h [Brasilia]17/08/2018 15:13:49
Presidente fala BOA TARDE, ESTAMOS DE VOLTA20/08/2018 16:15:44
Presidente fala Senhor fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPNJ/CPF: 11.348.961/0001-08, o prazo para envio de anexo

referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
20/08/2018 16:16:15

Presidente fala o licitantew IF QUEIROZ enviou tempestivamente sua propsota retificada20/08/2018 16:17:51
Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - BOA TARDE SR LICITANTE, ok, verificada a correção de sua planilha

conforme solicitado
20/08/2018 16:44:38

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Considerando a prudência em contratar, visando evitar eventuais prejuízos de
recorrentes de empresas que não conseguem cumprir contratos devido a dificuldades financeiras durante
a execução, solicito que formalize via anexo a prova de exequibilidade dos itens apontados no Parecer
Técnico a saber: itens 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.8, 2.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7, tendo em vista variação a menor
entre 55,55% a 69,65%

20/08/2018 16:53:06

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Solicito justificativas de exequibilidade para estes itens apontados no Parecet
Tecnico. Base legal editalícia: item 11.4.	A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Nesta hipótese, licitante deverá
demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários. ¨

20/08/2018 16:54:20

Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Prazo para enviar anexo de justificativas: amanhã [dia 21/08] às 16h [Brasília]20/08/2018 16:54:52
Presidente fala Para I F QUEIROZ - EPP - Boa tarde, duvidas e esclarecimentos: cplufam@gmail.com ou 9 99318-219120/08/2018 16:55:16
Presidente fala boa tarde a todos, o certame tornará a ficar suspenso, retomaremos as 09h de quarta-feira [22/08]20/08/2018 16:56:05
Presidente fala Senhor Fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CNPJ/CPF: 11.348.961/0001-08, solicito o envio do anexo

referente ao item 1.
21/08/2018 10:52:25

Presidente fala Senhor fornecedor I F QUEIROZ - EPP, CPNJ/CPF: 11.348.961/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

21/08/2018 16:44:08

Presidente fala SRS LICITANTES, nao será possivel a retomada no momento, retomaremos as 14h [Brasilia] de hoje
[22/08]

22/08/2018 10:38:18

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

22/08/2018 14:08:27

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

22/08/2018 14:11:07

Presidente fala Estamos de volta, tomando as decisões cabíveis.
Licitante enviou a proposta retificada adequadamente em  observância as recentes decisões do TCU.
Habitação técnica, econômica-financeira e jurídica e fiscal estão em conformidade com edital.

22/08/2018 14:12:55

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

22/08/2018 14:55:50

Presidente fala AMANHA [23/08] estarei encerrando a sessão as 9h [Brasilia]22/08/2018 17:54:35
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Presidente fala bom dia srs licitantes, estamos de volta23/08/2018 09:10:19
Presidente fala Estamos volta, estarei encerrando a sessão23/08/2018 09:14:44
Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 23/08/2018 às 09:53.23/08/2018 09:22:55

GUARNIERY LIMA DE SOUZA
Presidente

STANLEY SOARES DE SOUZA
Presidente substituto

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Membro

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 14:15 horas do dia 30 de Agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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