
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 6/2019

Às 10:01 horas do dia 27 de Setembro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal Nº 63.949 de 28 de maio de 2019 de 28/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05
de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 6/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 62019. Objeto:
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra destinado a reforma do teto de forro do Instituto de Ensino estratégico
da |Universidade Federal Fluminense, de acordo com as especificações do serviço e planilha orçamentária..
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
Universidade Federal FLuminense

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

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

1
Manutenção / Reforma Predial

Reforme de teto de forro, com fornecimento de mão de obra e material.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Tipo I

Aceito para HELENO CONSTRUCOES EIRELI, pelo melhor lance de 7,0000% (valor com desconto: R$ 34.025,9472).

Não

Valor Estimado: R$ 36.587,0400

1 - Manutenção / Reforma Predial

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

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

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

20.856.023/0001-00 HELENO CONSTRUCOES EIRELI Sim Sim 1 7,0000 34.025,9472 26/09/2019
18:48:13

Descrição detalhada do objeto ofertado:
contratação de empresa, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para fornecimento de material e mão de obra
(empreitada por preço unitário) destinado à obra para reforma do teto de forro do Instituto de Ensino Estratégico da Universidade Federal
Fluminense, de acordo com as especificações dos serviços (Termo de Referência) e planilha com orçamento estimativo relacionados nos Anexos
IV e V-A, partes integrantes deste edital.

02.995.804/0001-01 HBA ENGENHARIA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

Sim Sim 1 5,1000 34.721,1010 19/09/2019
15:58:54

Descrição detalhada do objeto ofertado:
obra para reforma do teto de forro do Instituto de Ensino Estratégico da Universidade Federal Fluminense

32.972.888/0001-10 TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

Sim Sim 1 5,0000 34.757,6880 27/09/2019
09:48:14

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra destinado a reforma do teto de forro do Instituto de Ensino estratégico da
|Universidade Federal Fluminense, de acordo com as especificações do serviço e planilha orçamentária

28.174.284/0001-51 TRIANGULO CARIOCA ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 2,5000 35.672,3640 27/09/2019
09:00:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Fornecimento de material e mão de obra (empreitada por preço unitário) estinado à obra para reforma do teto de forro do Instituto de Ensino
Estratégico da Universidade Federal Fluminense

*

07.698.498/0001-57 DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES
LTDA

Sim Sim 1 2,3456 35.728,8544 08/09/2019
11:49:09

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra destinado a reforma do teto de forro do Instituto de Ensino estratégico da
|Universidade Federal Fluminense, de acordo com as especificações do serviço e planilha orçamentária.

*

01.048.146/0001-70 DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Sim Sim 1 1,0000 36.221,1696 06/09/2019
17:00:54

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de prestação de serviços de reforma do forro do teto, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações
constante no edital e seus anexos.

*

31.548.384/0001-05 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Sim Sim 1 0,0001 36.587,0034 05/09/2019
11:13:16

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma de teto de forro, do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) com fornecimento de mão de obra e material.

*

HISTÓRICO DO ITEM
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CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

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

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

04.439.817/0001-11 SOUZA E CUNHA SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 1 0,0001 36.587,0034 24/09/2019
10:11:27

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Fornecimento de material e mão de obra (empreitada por preço unitário) destinado à obra para reforma do teto de forro do Instituto de Ensino
Estratégico da Universidade Federal Fluminense, de acordo com as especificações dos serviços (Termo de Referência) e planilha com
orçamento estimativo relacionados nos Anexos IV e V-A, partes integrantes deste edital.

*

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

02.995.804/0001-01 5,1000 34.721,101027/09/2019 10:01:09:430
20.856.023/0001-00 7,0000 34.025,947227/09/2019 10:01:09:430
32.972.888/0001-10 5,0000 34.757,688027/09/2019 10:01:09:430

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 35.672,3640. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo
sistema dentro do modo de disputa combinado..

27/09/2019 10:10:21

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 35.728,8544. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo
sistema dentro do modo de disputa combinado..

27/09/2019 10:10:22

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 36.221,1696. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo
sistema dentro do modo de disputa combinado..

27/09/2019 10:10:22

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 36.587,0034. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo
sistema dentro do modo de disputa combinado..

27/09/2019 10:10:22

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 36.587,0034. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente pelo
sistema dentro do modo de disputa combinado..

27/09/2019 10:10:22

Item Aberto 27/09/2019 10:10:22
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 27/09/2019 10:40:20.27/09/2019 10:30:20
Item Encerrado Item encerrado.27/09/2019 10:44:58
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENO CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ:

20.856.023/0001-00.
27/09/2019 11:04:37

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor HELENO CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ:
20.856.023/0001-00, para envio de anexo.

01/10/2019 11:33:41

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor HELENO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF:
20.856.023/0001-00, pelo melhor lance de R$ 34.025,9472.

01/10/2019 11:34:32

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor HELENO CONSTRUCOES EIRELI, CPF/CNPJ: 20.856.023/0001-00.01/10/2019 12:00:20

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

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro JULIANA PALERMO BORSOI RICHA e CPF: 12430438739 na licitação como
Presidente.

27/09/2019 10:01:11

Inclusão Membro Incluído membro ALEXANDRE PEREZ MARQUES e CPF: 35395680772 na licitação como Presidente
substituto.

27/09/2019 10:01:11

Inclusão Membro Incluído membro ARISTOCLES CALDAS JUNIOR e CPF: 30344638715 na licitação como Membro.27/09/2019 10:01:11
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à JULIANA PALERMO BORSOI RICHA, CPF: 12430438739.27/09/2019 10:01:11
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.27/09/2019 11:03:27
Suspensão Suspensão para análise da documentação.27/09/2019 16:44:47
Reativação 01/10/2019 10:09:16
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.01/10/2019 11:34:32
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/10/2019 às 12:30.01/10/2019 12:01:47

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Srs. Licitantes, bom dia.27/09/2019 10:02:25
Presidente fala A sessão está aberta.27/09/2019 10:04:12
Presidente fala Conforme Item 14.2 do Edital, na etapa fechada, analisaremos as propostas apresentadas,

desclassificando motivadamente aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

27/09/2019 10:07:29

Presidente fala De acordo com o modelo de disputa, serão classificadas automaticamente pelo sistema para a etapa
aberta (disputa de lances) as 03 (três) melhores propostas cadastradas, ou mais no caso de empate.

27/09/2019 10:09:31

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 2,5000 % (R$ 35.672,3640) , do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

27/09/2019 10:10:21

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 2,3456 % (R$ 35.728,8544) , do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

27/09/2019 10:10:22

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 1,0000 % (R$ 36.221,1696) , do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

27/09/2019 10:10:22

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 0,0001 % (R$ 36.587,0034) , do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

27/09/2019 10:10:22

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 0,0001 % (R$ 36.587,0034) , do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

27/09/2019 10:10:22

Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances. Somente as três melhores propostas (ou mais no caso de
empate) poderão participar desta etapa.

27/09/2019 10:10:22

Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 10:40:20 de 27/09/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.27/09/2019 10:30:20

Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.27/09/2019 11:03:27
Presidente fala Senhor Fornecedor HELENO CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.856.023/0001-00, solicito o envio

do anexo referente ao item 1.
27/09/2019 11:04:37

Presidente fala Sr. Licitante, bom dia. Solicito o envio dos anexos relacionados sob a forma dos Itens 15.1, 15.2 e 16 do
edital. O prazo para envio dos anexos será até às 17:00h.

27/09/2019 11:05:22

Presidente fala Para HELENO CONSTRUCOES EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Solicito o envio dos anexos relacionados
sob a forma dos Itens 15.1, 15.2 e 16 do edital. O prazo para envio dos anexos será até às 17:00h.

27/09/2019 11:06:45

Fornecedor responde Boa Tarde Presidente ! foi anexado os arquivos como solicitado.27/09/2019 12:47:41
Presidente fala Srs. Licitantes, informamos que faremos a análise da documentação e retornaremos a sessão na terça-

feira (01/10) às 10:00h.
27/09/2019 16:44:25
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Srs. Licitantes, bom dia.01/10/2019 10:10:00
Presidente fala Para HELENO CONSTRUCOES EIRELI - Sr. Licitante, bom dia. Identificamos que no Anexo V-A, na

planilha de orçamento não foi datado e foi identificado e assinado pelo responsável e na carta proposta,
Anexo III, o valor total ofertado foi registrado errado. Além disso, a certidão da receita estadual venceu no
dia 26/09.
O anexo permanece aberto para inclusão dos documentos corrigidos e atualizados.

01/10/2019 10:18:45

Fornecedor responde Bom dia Presidente, estarei enviando os anexos solicitados com os acertos mencionados01/10/2019 10:24:35
Presidente fala Senhor fornecedor HELENO CONSTRUCOES EIRELI, CPNJ/CPF: 20.856.023/0001-00, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
01/10/2019 11:33:41

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

01/10/2019 11:34:33

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

01/10/2019 12:00:20

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 01/10/2019 às 12:30.01/10/2019 12:01:47

JULIANA PALERMO BORSOI RICHA
Presidente

ALEXANDRE PEREZ MARQUES
Presidente substituto

ARISTOCLES CALDAS JUNIOR
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 13:52 horas do dia 01 de Outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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