
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 4/2022

Às 10:00 horas do dia 24 de Novembro de 2022, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal Nº 09, DE 17 DE JANEIRO DE 2022 de 17/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de
05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42022.
Objeto: Objeto: Execução do remanescente das obras e serviços de engenharia necessários para a ampliação do sistema de abastecimento de água
da cidade de Jaru/RO..
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.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

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

1
Serviço Engenharia

Execução do remanescente das obras e serviços de engenharia necessários para a ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de
Jaru/RO.

1 UNIDADE
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

Aceito para BS2G CONSULTORIA LTDA, pelo melhor lance de 7,0000% (valor com desconto: R$ 6.856.353,2040).

Não

Valor Estimado: R$ 7.372.422,8000

1 - Serviço Engenharia
PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Registro

38.369.159/0001-50 CROA ENGENHARIA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 3,0000 7.151.250,1160 23/11/2022
22:41:37

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução do remanescente das obras e serviços de engenharia necessários para a ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade
de Jaru/RO.Porte da Empresa:

32.428.510/0001-50 HOUSE SERVICOS ESPECIALIZADOS
EIRELI

Não - 1 0,1000 7.365.050,3772 16/11/2022
14:38:10

Descrição detalhada do objeto ofertado:
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE JARU/ROPorte da Empresa:

19.087.596/0001-37 MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA
EIRELI

Sim Sim 1 0,0010 7.372.349,0758 24/11/2022
08:28:52

Descrição detalhada do objeto ofertado:
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE JARU/RO.Porte da Empresa:

08.725.724/0001-04 BS2G CONSULTORIA LTDA Não - 1 0,0001 7.372.415,4276 22/11/2022
09:49:19

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Execução do remanescente das obras e serviços de engenharia necessários para a ampliação do sistema de abastecimento de água da
cidade de Jaru/RO.Porte da Empresa:

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

38.369.159/0001-50 7,2000 6.841.608,358424/11/2022 11:23:33:203
08.725.724/0001-04 7,0000 6.856.353,204024/11/2022 11:21:40:383
38.369.159/0001-50 6,8000 6.871.098,049624/11/2022 11:19:22:667
08.725.724/0001-04 6,2000 6.915.332,586424/11/2022 11:08:20:013
38.369.159/0001-50 6,0000 6.930.077,432024/11/2022 11:03:07:973
08.725.724/0001-04 5,8000 6.944.822,277624/11/2022 11:02:07:903
38.369.159/0001-50 5,6000 6.959.567,123224/11/2022 10:57:58:993
08.725.724/0001-04 5,4000 6.974.311,968824/11/2022 10:56:14:797
32.428.510/0001-50 4,9000 7.011.174,082824/11/2022 10:53:27:047
38.369.159/0001-50 5,2000 6.989.056,814424/11/2022 10:52:09:997
19.087.596/0001-37 5,0000 7.003.801,660024/11/2022 10:50:58:167

HISTÓRICO DO ITEM
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

08.725.724/0001-04 4,5000 7.040.663,774024/11/2022 10:50:47:577
32.428.510/0001-50 4,6000 7.033.291,351224/11/2022 10:50:41:110
32.428.510/0001-50 4,4000 7.048.036,196824/11/2022 10:49:20:530
19.087.596/0001-37 4,1000 7.070.153,465224/11/2022 10:48:50:723
08.725.724/0001-04 4,2000 7.062.781,042424/11/2022 10:48:16:057
32.428.510/0001-50 3,9900 7.078.263,130324/11/2022 10:47:25:567
38.369.159/0001-50 4,0000 7.077.525,888024/11/2022 10:45:19:357
32.428.510/0001-50 3,7000 7.099.643,156424/11/2022 10:44:32:583
19.087.596/0001-37 3,6500 7.103.329,367824/11/2022 10:42:53:117
08.725.724/0001-04 3,8000 7.092.270,733624/11/2022 10:42:49:570
38.369.159/0001-50 3,6000 7.107.015,579224/11/2022 10:38:34:137
08.725.724/0001-04 3,3000 7.129.132,847624/11/2022 10:33:03:857
32.428.510/0001-50 0,1000 7.365.050,377224/11/2022 10:00:07:687
08.725.724/0001-04 0,0001 7.372.415,427624/11/2022 10:00:07:687
38.369.159/0001-50 3,0000 7.151.250,116024/11/2022 10:00:07:687
19.087.596/0001-37 0,0010 7.372.349,075824/11/2022 10:00:07:687

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 24/11/2022 10:28:26
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 24/11/2022 11:19:18.24/11/2022 11:14:19
Item Encerrado Item encerrado.24/11/2022 11:25:47
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA,

CPF/CNPJ: 38.369.159/0001-50.
24/11/2022 12:14:50

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS
LTDA, CPF/CNPJ: 38.369.159/0001-50, para envio de anexo.

25/11/2022 12:39:29

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.369.159/0001-50, pelo melhor lance de R$ 6.841.608,3584. Motivo: De acordo com o item 14.2.2. do
Edital, a empresa não apresentou sua PROPOSTA DE PREÇOS dentro do prazo estipulado pela
presidente..

25/11/2022 13:04:33

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.725.724/0001-
04.

29/11/2022 10:02:05

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:
08.725.724/0001-04, para envio de anexo.

30/11/2022 12:15:59

Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.07/12/2022 10:13:18
Tempo de envio de lance de desempate
expirou

Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor
MRP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.087.596/0001-37.

07/12/2022 10:19:10

Fornecedor Convocado O fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, foi convocado a realizar o
cadastro de subcontratadas..

07/12/2022 10:38:59

Em Análise Item em análise. Motivo: Informamos que a empresa BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.725.724/0001-04 não apresenta interesse na subcontratação..

07/12/2022 10:57:12

Desfeito Situação do Item Desfeito situação do item em análise . Motivo: Conforme, mensagem em chat, foi analisado colocação da
empresa e aceita nos moldes do Edital para não subcontratação..

07/12/2022 11:05:14

Fornecedor Convocado O fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, foi convocado a realizar o
cadastro de subcontratadas..

07/12/2022 11:10:07

Desistência Subcontratação O fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04 optou por não subcontratar.07/12/2022 11:11:53
Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04,

pelo melhor lance de R$ 6.856.353,2040.
07/12/2022 11:15:58

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.725.724/0001-
04.

07/12/2022 11:53:47

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:
08.725.724/0001-04, para envio de anexo.

08/12/2022 12:04:44

Fornecedor Habilitado Habilitação em grupo. Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ: 08.725.724/0001-04.12/12/2022 12:08:18

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

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro ERALDA ETRA MARIA LESSA e CPF: 16182170204 na licitação como Presidente.24/11/2022 09:16:08
Inclusão Membro Incluído membro NADIANE DA COSTA LAIA e CPF: 93346905268 na licitação como Presidente

substituto.
24/11/2022 09:16:08

Inclusão Membro Incluído membro SAMIR PAIVA DO ESPIRITO SANTO e CPF: 1273946219 na licitação como Membro.24/11/2022 09:16:08
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à ERALDA ETRA MARIA LESSA, CPF: 16182170204.24/11/2022 09:16:08
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.24/11/2022 11:26:57
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.25/11/2022 13:04:33
Encerrado convocação Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:

08.725.724/0001-04, o cadastro de subcontratadas.
07/12/2022 10:57:12

Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/12/2022 às 12:21.12/12/2022 12:10:53

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Bom dia Srs. Licitantes.24/11/2022 10:02:41
Presidente fala Está aberta a sessão pública do RDC nº 004/2022/CPLO/SUPEL/RO, do tipo MAIOR DESCONTO, cujo

objeto é a EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NECESSÁRIOS PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE
JARU/RO.

24/11/2022 10:04:44

Presidente fala MODO DE DISPUTA: ABERTO; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO; CÓDIGO UASG:
935373; REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO;

24/11/2022 10:06:21

Presidente fala ATENÇÃO!24/11/2022 10:07:01
Presidente fala Vale ressaltar que o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 12.462, de 05 de agosto de 2011,

regulamentado pelo Decreto Estadual nº 18.251 de 26 de setembro de 2013, Lei Complementar n°. 123/06
e suas alterações e Lei Estadual nº. 2414 de 18 de fevereiro de 2011 de acordo com as exigências e
demais condições e especificações expressas no Edital e em seus Anexos. Fundamento Legal: inciso IV,
art. 1º, da Lei nº 12.462/2011 e inciso I, art. 4º do Decreto nº 18251/2013 (das ações integrantes do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

24/11/2022 10:08:09

Presidente fala Diante da ocorrência de qualquer envio de lances errados, solicito que o fato seja formalizado24/11/2022 10:10:36
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

imediatamente para o e-mail cplo.supel.ro@gmail.com, sob pena de preclusão da oportunidade de
alegação da matéria.

Presidente fala Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de “Chat” durante a
fase de lances, e será facultado à Presidente negociar preço após o término da disputa de lances.

24/11/2022 10:11:18

Presidente fala Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do RDC
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pela Presidente em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de
sua desconexão.

24/11/2022 10:12:04

Presidente fala Informo as empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos deverão ser
cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o chat mensagens para a
obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Presidente.

24/11/2022 10:22:46

Presidente fala Logo estarei dando início à fase de lances.24/11/2022 10:23:02
Presidente fala É necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término deste certame.24/11/2022 10:23:24
Presidente fala Informo que qualquer problema ocorrido durante este certame, em qualquer fase, com o sistema

Comprasnet, os licitantes devem entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO dos Sistemas de
Compras, pois assim como os senhores esta SUPEL é apenas usuária do sistema, cabendo a esta
presidente apenas a operacionalização deste certame.

24/11/2022 10:24:01

Presidente fala Informo que todas as propostas registradas no sistema irão participar da fase de lances, onde a avaliação
quanto a aceitabilidade do objeto proposto será realizada posteriormente, por esta razão os Srs. Licitantes
podem iniciar o envio de lances.

24/11/2022 10:27:12

Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances.24/11/2022 10:28:26
Presidente fala Srs. Licitantes podem iniciar o envio de lances para os itens/lotes abertos.24/11/2022 10:34:03
Presidente fala A Administração espera uma melhor oferta, por isso, Senhores licitantes registrem seus lances.24/11/2022 10:34:20
Presidente fala Senhores licitantes, aguardamos melhores lances.24/11/2022 10:37:20
Presidente fala Senhores licitantes aguardamos uma melhor oferta para o item.24/11/2022 10:42:37
Presidente fala Senhores licitantes, dentro do prazo de 05 minutos o sistema entrará no tempo aleatório, após será

estabelecido e encerrado pelo próprio sistema a fase de lances. Agradeço a presença de todos, comunico
ainda, que esta Presidente estará negociando os itens, bem como, convocando as licitantes de menores
lances para cumprimento dos prazos estabelecidos para as demais fases deste Certame.

24/11/2022 11:08:47

Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 11:19:18 de 24/11/2022 e após isso entrará no encerramento aleatório.24/11/2022 11:14:19

Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.24/11/2022 11:26:57
Presidente fala Srs. Licitantes, por gentileza, aguardem, logo estaremos convocando para encaminhar sua proposta de

preços e anexos, nos termos do Edital.
24/11/2022 11:34:11

Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia senhor licitante, o senhor se
encontra conectado?

24/11/2022 11:40:40

Fornecedor responde Bom Dia Senhor Pregoeiro.24/11/2022 11:44:34
Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, com o objetivo de obtermos

uma proposta mais vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar o valor de seu
último preço ofertado.

24/11/2022 11:45:30

Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, solicito que verifique a
viabilidade de oferecer uma contraproposta, para que possamos adquirir o referido item por um valor
melhor, tendo em vista os valores já ofertados.

24/11/2022 11:46:58

Fornecedor responde Senhor Pregoeiro, devido a grande concorrência durante a fase de lances, a alta inflação dos produtos e
serviços, e afim de mantermos a nossa proposta exequível, infelizmente esse é nosso ultimo lance.

24/11/2022 11:48:46

Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Entendemos Sr. Licitante, agradecemos a
disposição. A proposta será ACEITA devido o valor ofertado estar dentro da estimativa de preços desta
SUPEL.

24/11/2022 11:52:18

Presidente fala Informo que será convocado para anexar a proposta de preços em conformidade com o item 14.2.1 do
Edital. A licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇOS, no
prazo de 24 (vinte e quatro) contados a partir da solicitação, anexando na opção “ENVIAR ANEXO”,
respeitando o limite do sistema eletrônico de 50 MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem
necessários.

24/11/2022 12:08:08

Presidente fala Acentuo que o não envio da proposta de preços ou o envio fora do prazo fixado acima ensejará a
RECUSA da proposta de preços, com base no Edital.

24/11/2022 12:10:47

Presidente fala Não será recebida propostas de preços e anexos pelo e-mail desta Comissão de licitação, em homenagem
aos princípios administrativos da publicidade e transparência, SALVO se EXPRESSAMENTE autorizado
neste chat por esta Presidente, respaldada em necessária MOTIVAÇÃO.

24/11/2022 12:10:57

Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor Licitante, informamos que
conforme mensagem de convocação no chat geral estamos CONVOCANDO o senhor para apresentação
dos documentos relativos a PROPOSTA DE PREÇOS. Lembrando que o valor deverá estar ajustado
conforme ultimo lance proferido pelo senhor.

24/11/2022 12:13:46

Presidente fala Senhor Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.369.159/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

24/11/2022 12:14:50

Presidente fala ATENÇÃO! A sessão ficará SUSPENSA para o envio das propostas de preços, ficando marcada a
REABERTURA para o dia 25/11/2022 às 12h 20min (horário de Brasília); 11h 20min(horário local). Desde
já agradecemos a participação de todos.

24/11/2022 12:18:27

Presidente fala Bom dia Srs. Licitantes25/11/2022 12:22:34
Presidente fala Estamos reabrindo a sessão para receber a proposta de preços da empresa CROA ENGENHARIA,

COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.369.159/0001-50.
25/11/2022 12:24:57

Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia Sr Licitante, o senhor encontra-se
online?

25/11/2022 12:26:44

Presidente fala Senhor fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 38.369.159/0001-
50, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de
Licitação.

25/11/2022 12:39:29

Presidente fala Para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, informamos que sua empresa
será DESCLASSIFICADA com base no item 14.2.2 do Edital por não apresentar sua PROPOSTA DE
PREÇOS, dentro do prazo estipulado.

25/11/2022 12:59:21

Presidente fala A empresa CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 38.369.159/0001-50 será
DESCLASSIFICADA com base no item 14.2.2 do Edital por não apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS,
dentro do prazo estipulado.

25/11/2022 12:59:45

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

25/11/2022 13:04:33

Presidente fala Srs. Licitantes, a sessão será suspensa e será aberta às 09h00min(horário de Brasília) do dia
(29/11/2022), para dar continuidade nos atos licitatorios e convocar a empresa remanescente para
apresentação de PROPOSTA DE PREÇOS.

25/11/2022 13:22:05

Presidente fala Senhores licitantes, estão conectados no chat?25/11/2022 13:23:07
Presidente fala Srs. Licitantes, a sessão está encerrada. Tenham todos um otimo dia.25/11/2022 13:30:53
Presidente fala Bom dia Srs. Licitantes29/11/2022 09:01:00
Presidente fala Os senhores encontram-se online?29/11/2022 09:05:28
Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante bom dia, por gentileza poderia se manifestar quanto a

possibilidade de negociação do valor de seu último lance?
29/11/2022 09:33:10
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - O chat está aberto para manifestação.29/11/2022 09:33:29
Fornecedor responde Bom dia29/11/2022 09:33:57
Presidente fala Senhores licitantes, informamos que devido a instabilidades no sistema COMPRASNET, estaremos

realizando negociação com a empresa colocada em segundo lugar através do e-mail eletrônico desta
comissão cplo.supel.ro@gmail.com

29/11/2022 09:44:04

Presidente fala Seguindo o informado acima, estaremos comunicando neste chat a negociação realizada com a empresa
BS2G CONSULTORIA LTDA no intuito de conceder transparência ao certame.

29/11/2022 09:46:13

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Sr. Licitante, Bom dia29/11/2022 09:47:22
Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Sr. Licitante, com o objetivo de obtermos uma proposta mais

vantajosa para a Administração, convido Vossa Senhoria para negociar o valor de seu último preço
ofertado.

29/11/2022 09:47:45

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Senhor licitante, solicito que verifique a viabilidade de oferecer uma
contraproposta, para que possamos adquirir o referido item por um valor melhor, tendo em vista os valores
já ofertados.

29/11/2022 09:48:37

Presidente fala Senhores licitantes, assim segue resposta, encaminhada no e-mail desta CPLO, da empresa BS2G
CONSULTORIA LTDA para a negociação de preços: "Bom dia, infelizmente não podemos melhorar nossa
última proposta, mantemos nosso desconto de 7%"

29/11/2022 09:56:30

Presidente fala O valor negociado com a empresa BS2G CONSULTORIA LTDA foi aceito em razão de estar compatível
com o valor orçado pela Administração.

29/11/2022 10:00:00

Presidente fala Informo que a empresa BS2G CONSULTORIA LTDA será convocada para anexar a proposta de preços
em conformidade com o item 14.2.1 do Edital. A licitante vencedora deverá providenciar a documentação
relativa à PROPOSTA DE PREÇOS, no prazo de 24 (vinte e quatro) contados a partir da solicitação,
anexando na opção “ENVIAR ANEXO”, respeitando o limite do sistema eletrônico de 50 MB, podendo ser
incluídos quantos arquivos forem necessários.

29/11/2022 10:01:19

Presidente fala Acentuo que o não envio da proposta de preços ou o envio fora do prazo fixado acima ensejará a
RECUSA da proposta de preços, com base no Edital.

29/11/2022 10:01:31

Presidente fala Não será recebida propostas de preços e anexos pelo e-mail desta Comissão de licitação, em homenagem
aos princípios administrativos da publicidade e transparência, SALVO se EXPRESSAMENTE autorizado
neste chat por esta Presidente, respaldada em necessária MOTIVAÇÃO.

29/11/2022 10:01:44

Presidente fala Senhor Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

29/11/2022 10:02:05

Presidente fala Informo que qualquer problema ocorrido durante este certame, em qualquer fase, com o sistema
Comprasnet, os licitantes devem entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO dos Sistemas de
Compras, pois assim como os senhores esta SUPEL é apenas usuária do sistema, cabendo a esta
presidente apenas a operacionalização deste certame.

29/11/2022 10:44:14

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Sr. Licitante, conforme item 16.1.3. do Edital, caso a licitante, por
motivos supervenientes, tenha dificuldade em anexar sua documentação de habilitação ou proposta
atualizadas demais pertinentes no Sistema COMPRASNET, esta deverá contatar a Presidente,
imediatamente, justificando as razões do impedimento, as quais serão analisadas, após o exame a
Presidente enviará mensagem pelo próprio sistema, informando se aceita ou não a justificativa
apresentada.

29/11/2022 10:45:28

Presidente fala ATENÇÃO! A sessão ficará SUSPENSA para o envio das propostas de preços, ficando marcada a
REABERTURA para o dia 30/11/2022 às 11h (horário de Brasília); 10h (horário local). Desde já
agradecemos a participação de todos.

29/11/2022 10:55:08

Fornecedor responde Bom dia30/11/2022 11:15:13
Presidente fala Bom dia Senhores licitantes, estaremos iniciando em instantes. Pedimos desculpas pelo atraso, pois

estávamos passando por dificuldades técnicas com o COMPRASNET.
30/11/2022 11:42:17

Presidente fala Estamos reabrindo a sessão para receber as propostas de preços da empresa BS2G CONSULTORIA
LTDA, CNPJ: 08.725.724/0001-04.

30/11/2022 12:14:40

Presidente fala Senhor fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 08.725.724/0001-04, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

30/11/2022 12:15:59

Presidente fala Informamos aos licitantes, que a empresa BS2G CONSULTORIA LTDA, CPNJ: 08.725.724/0001-04,
anexou os documentos da proposta de preços e que a Comissão irá analisar.

30/11/2022 12:20:28

Presidente fala Logo, esta sessão está SUSPENSA até o dia 06/12/2022 às 12h (horário de Brasília).30/11/2022 12:23:16
Presidente fala Senhores, uma boa tarde.30/11/2022 12:23:36
Presidente fala Bom dia Senhores Licitantes, a Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da

Comissão Permanente de Licitações de Obras – CPLO, nomeada pela Portaria nº. 09 de 17 de janeiro de
2022, torna público aos interessados que a sessão eletrônica referente ao REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÕES (RDC) Nº.: 004/2022/CPLO/SUPEL/RO, decorrente do PROCESSO Nº.:
0069.069339/2022-50/SEOSP/RO.

07/12/2022 09:57:18

Presidente fala Anteriormente marcada para o dia 06 de dezembro de 2022, às 12h00min (horário de Brasília), fica
PRORROGADA para o dia 07 de dezembro de 2022, às 10h00min (horário de Brasília), devido a
problemas técnicos no COMPRASNET.

07/12/2022 09:57:32

Presidente fala Bom dia Senhores Licitantes07/12/2022 10:01:30
Presidente fala Estamos abrindo a sessão para informar o resultado relativo ao julgamento da proposta de preço.07/12/2022 10:06:21
Presidente fala INFORMO, que por ter cumprido com todas as exigências editalícias para fase de proposta de preços a

licitante BS2G CONSULTORIA LTDA, CPNJ: 08.725.724/0001-04 teve sua proposta ACEITA.
07/12/2022 10:10:19

Sistema informa O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa/Empresa de
Pequeno Porte/Equiparada.

07/12/2022 10:13:18

Presidente fala Senhores licitantes, informamos que nos encontramos em fase de DESEMPATE ME/EPP.07/12/2022 10:27:11
Presidente fala Solicitamos que as empresas que usufruírem de tal benefício manifestem-se em forma de lance no chat

caso tenham interesse.
07/12/2022 10:28:50

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Bom dia, o senhor licitante encontra-se logado?07/12/2022 10:33:13
Fornecedor responde Bom dia, sim estou logado07/12/2022 10:34:58
Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Informamos que foi aberta a fase de desempate para ME/EPP e

nenhuma empresa demonstrou interesse em ofertar novo lance.
07/12/2022 10:36:45

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Portanto, após analise da proposta de preços anexada ao sistema por
vossa empresa, declaramos a empresa CLASSIFICADA.

07/12/2022 10:37:44

Presidente fala Sr. Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, favor informar os dados
das subcontratadas para o item/grupo 1.

07/12/2022 10:38:59

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Com base no item 26.1. "A subcontratação para alguns serviços da
obra será permitida, mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, no limite de 20% (vinte
por cento) do valor total da obra.", do Edital, esta aberto o campo para manifestação quanto a
subcontratação.

07/12/2022 10:41:17

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Sr. Licitante, existe interesse em subcontratação?07/12/2022 10:46:50
Fornecedor responde Sr Presidente, nós não iremos subcontratar nenhum serviço07/12/2022 10:47:52
Presidente fala Informamos que a empresa BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04 não apresenta

interesse na subcontratação.
07/12/2022 10:55:29

Presidente fala Sr. Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, favor informar os dados
das subcontratadas para o item/grupo 1.

07/12/2022 11:10:07

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Solicitamos novamente que, com base no item 26.1. "A
subcontratação para alguns serviços da obra será permitida, mediante prévia e expressa autorização do

07/12/2022 11:11:34
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CONTRATANTE, no limite de 20% (vinte por cento) do valor total da obra.", do Edital, a empresa licitante
informe quanto ao interesse pela subcontratação.

Presidente fala Para BS2G CONSULTORIA LTDA - Para que assim, possamos dar continuidade ao ritos licitatórios.07/12/2022 11:11:57
Fornecedor responde Sr Presidente, nós não iremos subcontratar nenhum serviço07/12/2022 11:14:32
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
07/12/2022 11:15:58

Presidente fala Fica aberta a fase de interposição de intenção de recurso administrativo, devendo a manifestação ser
fundamentada e circunstanciada, e efetuada em campo próprio do sistema.

07/12/2022 11:17:54

Presidente fala Informo a todos os participantes que estarei solicitando o documento de habilitação da empresa para
análise. Após iremos analisar as documentações de habilitação inseridas no sistema.

07/12/2022 11:47:50

Presidente fala Informo que será convocado para anexar a documentação de habilitação em conformidade com o item 15
do Edital. A licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à HABILITAÇÃO, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação, anexando na opção “ENVIAR ANEXO”,
respeitando o limite do sistema eletrônico de 50 MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem
necessários.

07/12/2022 11:50:33

Presidente fala INFORMO QUE NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUM RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS VIA E-MAIL.07/12/2022 11:51:22
Presidente fala Informo que a mensagem do anexo a ser enviada pelo sistema corresponde AOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, não sendo necessário o envio de propostas uma vez que a proposta aceita será a já
registrada no sistema.

07/12/2022 11:51:30

Presidente fala Senhor Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

07/12/2022 11:53:47

Presidente fala ATENÇÃO! A sessão ficará SUSPENSA para o envio da documentação de habilitação, ficando marcada a
REABERTURA para o dia 08/12/2022 às 12h (horário de Brasília); 11h (horário local). Desde já
agradecemos a participação de todos.

07/12/2022 11:58:59

Presidente fala Bom dia senhores Licitantes.08/12/2022 12:02:27
Presidente fala Estamos reabrindo a sessão para receber a documentação de habilitação da empresa BS2G

CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 08.725.724/0001-04.
08/12/2022 12:04:13

Presidente fala Senhor fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 08.725.724/0001-04, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

08/12/2022 12:04:44

Presidente fala Informamos aos licitantes, que a empresa BS2G CONSULTORIA LTDA, CPNJ: 08.725.724/0001-04,
anexou os documentos relativos a HABILITAÇÃO e que a Comissão irá analisar.

08/12/2022 12:05:15

Presidente fala Logo, esta sessão está SUSPENSA até o dia 12/12/2022 às 12h (horário de Brasília).08/12/2022 12:16:29
Presidente fala Agradecemos a todos pela participação, tenham um bom dia.08/12/2022 12:16:52
Presidente fala Bom dia Srs. Licitantes12/12/2022 12:01:12
Presidente fala Estamos reabrindo a sessão para informar o resultado relativo ao julgamento da documentação relativa a

Habilitação da empresa participante.
12/12/2022 12:03:33

Presidente fala Informo que após análise dos documentos referente a habilitação inseridos no sistema, para aferição da
conformidade e cumprimento ao exigido no item 15 e seus subitens, a licitante BS2G CONSULTORIA
LTDA, CPNJ: 08.725.724/0001-04 se encontra HABILITADA por unanimidade dos membros desta
comissão.

12/12/2022 12:04:50

Presidente fala Sr. Fornecedor BS2G CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.725.724/0001-04, a habilitação das
empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.

12/12/2022 12:07:59

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

12/12/2022 12:08:18

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 12/12/2022 às 12:21.12/12/2022 12:10:53
Presidente fala Senhores licitantes, informo que após decorrido o prazo de intenção de recurso foi observado que

nenhuma empresa registrou no sistema intenção de recorrer da decisão desta Presidente.
12/12/2022 12:27:01

Presidente fala Nada mais havendo a ser tratado dou por encerrada a sessão e desde já agradeço pela participação e
desejo a todos um excelente dia.

12/12/2022 12:27:22

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente

NADIANE DA COSTA LAIA
Presidente substituto

SAMIR PAIVA DO ESPIRITO SANTO
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 12:31 horas do dia 12 de Dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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