EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A - EPL

Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 5/2021
Às 09:09 horas do dia 31 de Maio de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal nº 126, de 20 de maio de 2020 de 21/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de
agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 5/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 52021. Objeto:
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica,
Ambiental e Jurídica ( ESTUDOS ) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na
modalidade concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito)
aeroportos outorgados a municípios do Estado do Amazonas´..
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.
Item: 1
Nome: Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico - Econômico
Descrição Complementar:
Estudos e projetos de viabilidade técnico - econômico - Ambiental e Jurídica - proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a
modelagem de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão,
exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos outorgados a municípios do Estado do Amazonas
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios
Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso
Valor Estimado: R$ 9.414.500,0000
Aceito para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.918.400,0000, valor negociado a R$
2.900.000,0000.

HISTÓRICO DO ITEM
PROPOSTAS
CPF/CNPJ

1 - Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico - Econômico
Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Fornecedor

ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Qtde

Valor Unit.(R$)

Valor Global (R$) Data/Hora
Registro

17.940.831/0001-46

EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE
Sim
Sim
1
2.918.400,0000
2.918.400,0000 31/05/2021
ENGENHARIA LTDA
07:41:27
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica ( ESTUDOS ) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar
a
modelagem
de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão,
Porte
da Empresa:
exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos outorgados a municípios do Estado do Amazonas

22.111.570/0001-91

HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES
Não
1
3.389.000,0000
3.389.000,0000 31/05/2021
LTDA
08:59:06
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
ESTUDOS ) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
Porte da( Empresa:
concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas

05.093.144/0002-34

LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

Não

-

1

4.545.142,9100

4.545.142,9100 31/05/2021
08:48:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambientale Jurídica (“ESTUDOS”) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar
a modelagem
de parceria público-privada, na modalidadeconcessão patrocinada (“PPP” ou “CONCESSÃO PATROCINADA”), para expansão,
Porte
da Empresa:
exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos outorgadosa municípios do Estado do Amazonas".
03.064.486/0001-10

FERNANDES ARQUITETOS ASSOCIADOS
Sim
Não
1
4.964.000,0000
4.964.000,0000 28/05/2021
SOCIEDADE SIMPLES LIMIT
19:34:22
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
ESTUDOS ) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
Porte
da( Empresa:
concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas
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PROPOSTAS
CPF/CNPJ
12.285.441/0001-66

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Fornecedor
TPF ENGENHARIA LTDA

ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Não

-

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Qtde

Valor Unit.(R$)

Valor Global (R$) Data/Hora
Registro

1

5.199.388,9800

5.199.388,9800 26/05/2021
20:34:15

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviços de consultoria para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica ( ESTUDOS ) e proposição de
minutas
documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada ( PPP ou
Porte dade
Empresa:
CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos outorgados a municípios do Estado
do Amazonas´.
05.314.789/0001-79

QUANTA CONSULTORIA LTDA

Não

-

1

6.283.740,2500

6.283.740,2500 30/05/2021
13:26:37

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
Porte
da(“ESTUDOS”)e
Empresa:
concessão patrocinada (“PPP” ou “CONCESSÃO PATROCINADA”), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas
17.469.843/0001-34

INFRACEA CONTROLE DO ESPACO
Não
1
6.590.150,0000
6.590.150,0000 26/05/2021
AEREO, AEROPORTOS E CAPACIT
14:21:39
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
Porte
da(“ESTUDOS”)
Empresa: e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
concessão patrocinada (“PPP” ou “CONCESSÃO PATROCINADA”), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas.

26.146.067/0001-22

PBFORT CONSTRUCOES EIRELI

Sim

Sim

1

6.688.000,0000

6.688.000,0000 30/05/2021
20:46:59

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
Porte da(“ESTUDOS”)
Empresa: e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
concessão patrocinada (“PPP” ou “CONCESSÃO PATROCINADA”), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas
06.267.018/0001-30

HOLLUS SERVICOS TECNICOS
Não
1
6.700.000,0000
6.700.000,0000 31/05/2021
ESPECIALIZADOS LTDA
08:54:41
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
ESTUDOS ) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
Porte da( Empresa:
concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas´.

01.573.246/0001-15

L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Não

-

1

8.690.054,2300

8.690.054,2300 26/05/2021
17:18:46

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e
Jurídica
ESTUDOS ) e proposição de minutas de documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade
Porte
da( Empresa:
concessão patrocinada ( PPP ou CONCESSÃO PATROCINADA ), para expansão, exploração e manutenção de bloco de 8 (oito) aeroportos
outorgados a municípios do Estado do Amazonas.

LANCES
Data/Hora Registro
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753
31/05/2021 09:09:06:753

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

CPF/CNPJ
17.940.831/0001-46
17.469.843/0001-34
01.573.246/0001-15
12.285.441/0001-66
22.111.570/0001-91
06.267.018/0001-30
03.064.486/0001-10
05.314.789/0001-79
26.146.067/0001-22
05.093.144/0002-34

Valor (R$)
2.918.400,0000
6.590.150,0000
8.690.054,2300
5.199.388,9800
3.389.000,0000
6.700.000,0000
4.964.000,0000
6.283.740,2500
6.688.000,0000
4.545.142,9100

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.
EVENTOS DO ITEM
Evento
Fornecedor Convocado
Valor Negociado
Encerrado Convocação
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocação
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocação

Data/Hora Registro Observações
31/05/2021 09:41:00 Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA
LTDA, CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46.
31/05/2021 09:41:46 Negociação de valor de proposta. Fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA
LTDA, CNPJ/CPF: 17.940.831/0001-46, pelo melhor lance de R$ 2.918.400,0000. Valor negociado: R$
2.900.000,0000. Motivo: Valor negociado..
01/06/2021 16:07:51 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE
ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46, para envio de anexo.
04/06/2021 15:18:11 Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA
LTDA, CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46.
04/06/2021 17:18:56 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE
ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46, para envio de anexo.
07/06/2021 16:13:32 Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA
LTDA, CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46.
07/06/2021 16:43:41 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE
ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46, para envio de anexo.
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EVENTOS DO ITEM
Evento
Aceite Proposta
Inclusão Intenção Recurso
Inclusão Intenção Recurso
Inclusão Intenção Recurso
Inclusão Intenção Recurso
Fornecedor Habilitado
Inclusão Intenção Recurso
Inclusão Intenção Recurso

Data/Hora Registro Observações
09/06/2021 10:34:34 Aceite individual da proposta. Fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA
LTDA, CNPJ/CPF: 17.940.831/0001-46, pelo melhor lance de R$ 2.918.400,0000, com valor negociado de
R$ 2.900.000,0000.
09/06/2021 10:34:57 Fornecedor INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACIT, CNPJ/CPF:
17.469.843/0001-34, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de
recurso na fase de julgamento de proposta.
09/06/2021 10:35:09 Fornecedor HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.111.570/0001-91, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta.
09/06/2021 10:39:10 Fornecedor TPF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.285.441/0001-66, registrou intenção de recurso.
Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
09/06/2021 10:42:56 Fornecedor LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CNPJ/CPF: 05.093.144/0002-34, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta.
09/06/2021 10:46:13 Habilitação individual do fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA,
CPF/CNPJ: 17.940.831/0001-46.
09/06/2021 10:47:33 Fornecedor LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, CNPJ/CPF: 05.093.144/0002-34, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
09/06/2021 10:55:40 Fornecedor HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.111.570/0001-91, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

INTENÇÕES DE RECURSO
CPF/CNPJ
Data/Hora Intenção
22.111.570/0001-91
09/06/2021 10:35:09
17.469.843/0001-34

09/06/2021 10:34:57

12.285.441/0001-66

09/06/2021 10:39:10

05.093.144/0002-34

09/06/2021 10:42:56

EVENTOS DA LICITAÇÃO
Evento
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Troca de Presidente
Exclusão Membro
Exclusão Membro
Exclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Inclusão Membro
Troca de Presidente
Suspensão
Reativação
Suspensão
Reativação
Suspensão
Reativação
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo
MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Motivo da Intenção
Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação
Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:
Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:
Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

Data/Hora Registro Observações
11/05/2021 11:09:07 Incluído membro HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE e CPF: 35008105 na licitação como Presidente.
11/05/2021 11:09:07 Incluído membro JULIA MENDES ALBUQUERQUE PEIXOTO e CPF: 5554197116 na licitação como
Presidente substituto.
11/05/2021 11:09:07 Incluído membro CINDY RAQUEL ROCHA DE SOUZA LIMA e CPF: 4716365174 na licitação como
Membro.
11/05/2021 11:09:07 Função de “Presidente” atribuído à HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE, CPF: 35008105.
25/05/2021 15:48:30 Excluído membro HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE e CPF: 35008105 na licitação como Presidente.
Justificativa: Alteração de designação de membros.
25/05/2021 15:48:30 Excluído membro CINDY RAQUEL ROCHA DE SOUZA LIMA e CPF: 4716365174 na licitação como
Membro. Justificativa: Alteração de designação de membros.
25/05/2021 15:48:30 Excluído membro JULIA MENDES ALBUQUERQUE PEIXOTO e CPF: 5554197116 na licitação como
Presidente substituto. Justificativa: Alteração de designação de membros.
25/05/2021 15:49:39 Incluído membro PEDRO PAULO TOURINHO PIRES e CPF: 591646110 na licitação como Presidente.
25/05/2021 15:49:39 Incluído membro ALESSANDRA CAETANO VASCONCELOS e CPF: 5167100607 na licitação como
Presidente substituto.
25/05/2021 15:49:39 Incluído membro JOSE REINALDO LOPES e CPF: 14496038153 na licitação como Membro.
25/05/2021 15:49:39 Incluído membro JULIA MENDES ALBUQUERQUE PEIXOTO e CPF: 5554197116 na licitação como
Membro.
25/05/2021 15:49:39 Incluído membro TIAGO SEVERO COELHO DE OLIVEIRA e CPF: 95616519049 na licitação como
Membro.
25/05/2021 15:49:39 Função de “Presidente” atribuído à PEDRO PAULO TOURINHO PIRES, CPF: 591646110.
31/05/2021 12:06:32 Análise da proposta de preços e da documentação de habilitação.
01/06/2021 16:01:53
01/06/2021 16:08:53 Suspenso para término da análise da documentação.
04/06/2021 15:02:16
07/06/2021 16:45:57 Para análise da documentação apresentada.
09/06/2021 10:03:07
09/06/2021 10:34:34 Abertura de prazo para intenção de recurso.
09/06/2021 10:50:11 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2021 às 11:10.

Data/Hora Registro Mensagem
31/05/2021 09:10:04 Senhores (as) Licitantes, bom dia!
31/05/2021 09:10:23 Estamos iniciando à sessão pública referente ao RCE Eletrônico nº 05/2021, que tem por objeto a
"Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica (“ESTUDOS”) e proposição de minutas de
documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade concessão
patrocinada (“PPP” ou “CONCESSÃO PATROCINADA”), para expansão, exploração e manutenção de
bloco de 8 (oito) aeroportos outorgados a municípios do Estado do Amazonas".
31/05/2021 09:11:10 Estamos iniciando à sessão pública referente ao RCE Eletrônico nº 05/2021, que tem por objeto a
"Contratação de pessoa jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, para elaboração de Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica (“ESTUDOS”) e proposição de minutas de
documentos jurídicos para subsidiar a modelagem de parceria público-privada, na modalidade concessão
patrocinada (“PPP” ou “CONCESSÃO PATROCINADA”), para expansão, exploração e manutenção de
bloco de 8 aeroportos.
31/05/2021 09:11:35 continuação... outorgados a municípios do Estado do Amazonas".
31/05/2021 09:22:00 Informamos que o CRITÉRIO DE JULGAMENTO do certame será o MENOR PREÇO, do serviço de
contratação, indicado no item 04 do Projeto Básico, e do Anexo IV – Projeto Básico – Lista de Produtos,
Cronograma e Valores, sendo que será declarada vencedora a licitante que cumprir os requisitos de
habilitação estabelecidos no Edital e seus Anexos.
31/05/2021 09:22:24 Comunicamos que o modo de disputa adotado para o presente certame é o FECHADO, conforme dispõe o
preâmbulo do edital, portanto, após análise das propostas cadastradas, o item será aberto para lances
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro Mensagem
apenas para eventual situação de desempate de ME/EPP. Assim, pelo fato de o modo de disputa ser
“FECHADO”, o item já está na situação de “Encerrado”, ou seja, NÃO EXISTE A FASE DE LANCES para
este modo de disputa (Item 6.4 do Edital).
31/05/2021 09:22:29 As propostas de preços ofertadas pelos licitantes no sistema do Portal de Compras do Governo Federal
ocorrerá tão somente antes da abertura da sessão, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
31/05/2021 09:22:44 Quando da abertura da sessão o sistema comprasnet informará imediatamente o horário e valor
consignados no registro de cada proposta, bem como promoverá de forma automática a classificação dos
licitantes.
31/05/2021 09:23:09 Sequencialmente, sobre a inversão das fases desta modalidade de licitação cientificamos que primeiro
ocorrerá a abertura da sessão, fase de lances (apenas para desempate ME/EPP, caso haja) e julgamento
das propostas, sendo exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor
e, sendo este inabilitado, será(ão) convocado(s) licitante(s) obedecendo-se à ordem subsequente de
classificação.
31/05/2021 09:23:21 A fase recursal somente ocorrerá depois da decisão quanto ao licitante habilitado e declarado
provisoriamente vencedor. É obrigatório que os licitantes manifestem sua intenção de recorrer no momento
oportuno, sob pena de decadência do direito, de acordo com os prazos e procedimentos estabelecidos no
referido Edital.
31/05/2021 09:23:41 Mais uma vez, enfatizamos que o valor unitário e global dos serviços, resultante do menor preço no
certame, não poderá ser superior aos valores unitário(s) e global constantes no Anexo IV - Lista de
Produtos, Cronograma e Valores referenciais, do Projeto Básico, Anexo I do Edital, pela inviabilidade de
preços superiores ao estimado, tendo em vista o critério de julgamento (Item 6.12.3 do Edital).
31/05/2021 09:24:07 Para efeito do disposto nos itens 6.9 e 6.10, do Edital, ocorrendo o empate, o sistema eletrônico convocará
a ME, EPP ou Cooperativa mais bem classificada, que poderá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será, após conformidade de sua habilitação, adjudicado em seu favor o objeto
licitado.
31/05/2021 09:24:18 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs, EPPs ou Cooperativas que se encontrem
no intervalo estabelecido no §1º, do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, prevalecerá o lance recebido
e registrado cronologicamente em primeiro lugar, que poderá apresentar melhor oferta (Item 6.9.5 do
Edital).
31/05/2021 09:24:36 Em caso de atrasos, inadimplementos, inexecuções e outros relativos ao presente Edital, poderão ser
aplicadas as SANÇÕES previstas no item 15 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS,
do Edital.
31/05/2021 09:25:21 Passaremos agora a análise das propostas cadastradas e sequencialmente disponibilizadas na ordem de
classificação pelo sistema comprasnet.
31/05/2021 09:28:08 Informamos que o sistema registrou a empresa EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE
ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ de nº: 17.940.831/0001-46, como detentora do melhor lance, E,
EM RAZÃO DESTE FATO CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR.
31/05/2021 09:32:16 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Solicitamos verificar a
possibilidade de melhorar sua proposta ofertando um melhor preço que o constante de sua proposta
inicial.
31/05/2021 09:37:12 Bom dia, sim, faremos. No valor de R$ 2.900.000,00.
31/05/2021 09:39:37 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Considerando a manifestação de
V. Sa. será aberta a convocação do anexo para que possa ser enviada a PROPOSTA DE PREÇOS
ADEQUADA AO PREÇO NEGOCIADO E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, NO PRAZO E NA
FORMA PREVISTA nos itens 6.11, 6.12 e subitens, e ainda item 8 do Edital do RCE nº 05/2021,
observando para tanto as exigências requeridas dos anexos do Projeto Básico e do Edital.
31/05/2021 09:41:00 Senhor Fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
17.940.831/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
31/05/2021 09:42:38 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Informamos que está aberto o
campo “Enviar Anexo” para que possa ser encaminhado a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, NO
PRAZO E NA FORMA PREVISTA nos itens 6.11, 6.12 e subitens e ainda item 8 do Edital do RCE nº
05/2021, observando para tanto as exigências requeridas dos anexos do Projeto Básico e do Edital.
31/05/2021 09:45:31 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Ainda quanto aos documentos a
serem enviados, após a convocação do anexo, alertamos para aqueles que constam como ANEXOS DO
EDITAL como: ANEXO III-TERMO DE COMPROMISSO (GARANTIA); ANEXO IV - DECLARAÇÃO
ANTICORRUPÇÃO - LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 E DECRETO Nº 8.420/2015; ANEXO V DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO - LEI ANTICORRUPÇÃO, AO CÓDIGO DE ÉTICA DA EPL E ÀS
NORMAS CORRELATAS E ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO - DECRETO Nº 7.203/201.
31/05/2021 09:51:21 Obrigado, até que horário podemos anexar os documentos? Estamos fazendo o mesmo, mas ajustando a
proposta.
31/05/2021 10:03:10 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Conforme subitem 6.11 do
Edital: "Por convocação do Presidente da Comissão, a licitante melhor classi?cada deverá encaminhar, no
prazo de máximo de até 03 (três) horas, contado da intimação para tanto, a PROPOSTA DE PREÇO
FINAL e a documentação de HABILITAÇÃO por meio da opção Enviar anexo”.
31/05/2021 11:35:16 Prezado Presidente, enviamos a documentação conforme solicitado.
31/05/2021 12:04:05 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Prezado Licitante, informamos
que a documentação foi recebida dentro do prazo estabelecido.
31/05/2021 12:04:58 Esclarecemos que a sessão será suspensa, a partir deste momento, para análise da proposta de preços e
da documentação de habilitação apresentada, e será retomada em 01/06/2021, às 16:00 horas para
prosseguimento do certame.
01/06/2021 16:02:32 Senhores Licitantes, Boa tarde! Comunicamos a reabertura da sessão.
01/06/2021 16:06:22 Senhores Licitantes, informamos que a equipe técnica não finalizou a análise da documentação, sendo
assim iremos suspender a sessão, com retorno previsto para o dia 04/06/2021, às 15:00 hs. Favor
acompanhar.
01/06/2021 16:07:51 Senhor fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF:
17.940.831/0001-46, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.
01/06/2021 16:08:50 Boa tarde, não entendi a mensagem sobre envio do anexo do item 1, podes me esclarecer por gentileza?
04/06/2021 15:03:27 Senhores(as) Licitantes, bom dia! Comunicamos a reabertura da sessão.
04/06/2021 15:03:40 Agradecemos a todos por estarem participando deste certame.
04/06/2021 15:04:37 Senhores (as) Licitantes, informamos que todo contato, quando necessário seja feito através da plataforma
Compras Governamentais. Ainda sobre o assunto, poderá ser utilizado também o e-mail institucional,
licitacao@epl.gov.br; permitindo, assim, que seja dada a devida publicidade a todos os licitantes, bem
como os demais interessados, tenham conhecimento das ações decorrentes do transcurso deste
procedimento licitatório, as quais serão disponibilizadas no portal da EPL....
04/06/2021 15:04:55 continuação... no endereço: https://www.epl.gov.br/rce-eletronico-n-05-2021.
04/06/2021 15:06:19 Como informado em mensagem anterior a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos termos do item 7.2
do instrumento convocatório foi subsidiada por parecer técnico da área requisitante, para orientar o
julgamento do certame, especial àqueles relacionados à proposta e habilitação da licitante preliminarmente
classificada em primeiro lugar em razão do menor preço de sua proposta, nos termos do Edital.
04/06/2021 15:10:44 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - A área técnica demandante,
diante da análise e manifestação quanto as documentações apresentadas por essa Empresa, relativas às
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exigências da Qualificação Técnica e Qualificação da Equipe Técnica, solicitou as seguintes diligências:
04/06/2021 15:13:49 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - 1 - Comprovar, nos atestados já
encaminhados, tempo de experiência de “profissional com mais de 10 (dez) anos de experiência no setor
de infraestrutura de transportes e logística”, nos termos do item 8.4 do Projeto Básico.
2 - Nos termos do item 7.2.3 do Edital, que essa Empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta em
prazo compatível, mediante a apresentação de documentos capazes de comprovar que o valor de sua
proposta é adequada à execução do objeto, mediante, por exemplo...
04/06/2021 15:14:20 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - continuação... a juntada de
planilha orçamentária detalhada, acompanhada das devidas justificativas.
04/06/2021 15:17:56 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, solicitamos NO
PRAZO DE ATÉ 2 (DUAS) HORAS CONTADOS A PARTIR DA CONVOCAÇÃO, POR MEIO DO “CAMPO
ANEXO”, QUE SEJA DEMONSTRADO POR ESSA EMPRESA, as solicitações encaminhadas.
04/06/2021 15:18:11 Senhor Fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
17.940.831/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04/06/2021 16:38:35 Prezado Presidente, informo que enviamos o anexo com os documentos complementares solicitados. Nos
colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
04/06/2021 17:18:56 Senhor fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF:
17.940.831/0001-46, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.
04/06/2021 17:20:00 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Acusamos o recebimento da
documentação solicitada.
04/06/2021 17:29:23 Informamos que a sessão será suspensa, a partir deste momento, para análise da documentação
apresentada, e será retomada em 07/06/2021, às 16:00 hrs.
07/06/2021 16:02:08 Boa tarde! Comunicamos a reabertura da sessão.
07/06/2021 16:02:19 Agradecemos a todos por estarem participando deste certame.
07/06/2021 16:02:44 Informamos que todo contato, quando necessário seja feito através da plataforma Compras
Governamentais. Ainda sobre o assunto, poderá ser utilizado também o e-mail institucional,
licitacao@epl.gov.br; permitindo, assim, que seja dada a devida publicidade a todos os licitantes, bem
como os demais interessados, tenham conhecimento das ações decorrentes do transcurso deste
procedimento licitatório, as quais serão disponibilizadas no portal da EPL...
07/06/2021 16:03:05 continuação... no endereço: https://www.epl.gov.br/rce-eletronico-n-05-2021.
07/06/2021 16:07:47 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Informamos que após análise da
Comissão Especial de Licitação foi observado que a certidão negativa de pedido de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, encaminhada referente a EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE
ENGENHARIA LTDA, não foi expedida pelo distribuidor da sede do licitante, além disso não foi juntada a
certidão negativa de falência e Concordata da empresa RICCI E SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(empresa consorciada).
07/06/2021 16:08:52 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Ademais, os Anexos III a VI do
instrumento convocatório, não foram localizados na documentação encaminhada pela RICCI e SANTOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("RSA").
07/06/2021 16:12:34 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Uma vez constatado que tais
documentos sendo encaminhados em momento posterior àquele em que se deu o envio dos documentos
de habilitação não altera a formulação da proposta já analisada, e ainda, em observação ao PRINCIPIO
DO FORMALISMO MODERADO, principio já consagrado pelo TCU em diversos julgados, em sede de
diligência, solicitamos que tais ANEXOS E CERTIDÕES SEJAM ENCAMINHADOS NO PRAZO DE 30
(TRINTA) MINUTOS, a contar da convocação do anexo pelo sistema.
07/06/2021 16:13:32 Senhor Fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
17.940.831/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
07/06/2021 16:19:36 Senhor presidente, boa tarde. Estamos verificando a documentação solicitada. Pedimos por gentileza um
prazo maior, se possível.
07/06/2021 16:24:57 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, fineza observar
o prazo indicado. Não será concedido prazo adicional.
07/06/2021 16:37:20 Prezado presidente, enviamos a documentação solicitada. Nos colocamos a disposição.
07/06/2021 16:43:41 Senhor fornecedor EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF:
17.940.831/0001-46, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.
07/06/2021 16:44:14 Para EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA - Acusamos o recebimento da
documentação solicitada.
07/06/2021 16:44:55 Informamos que a sessão será suspensa, a partir deste momento, para análise da documentação
apresentada, e será retomada em 09/06/2021, às 10:00 hrs. Favor acompanhar.
09/06/2021 10:04:56 Bom dia! Comunicamos a reabertura da sessão.
09/06/2021 10:05:07 Agradecemos a todos por estarem participando deste certame.
09/06/2021 10:29:56 Após diligência, a área técnica chegou a conclusão de que: (i) o profissional indicado como coordenadorgeral possui experiência de pelo menos dez anos no setor de transportes e logística, como exigido pelo
Edital; e (ii) o Consórcio comprovou a exequibilidade de sua oferta de preços, como demonstrado no item
III da Nota Técnica nº 08.
09/06/2021 10:31:18 Considerando as manifestações da unidade técnica acerca da análise dos documentos de habilitação
técnica, considerando as ulteriores declarações recebidas, analisadas e verificadas sua conformidade com
a disposição do Edital, esta CEL decide pela promoção da aceitação/habilitação da empresa Eagle
Consultoria Econômica e de Engenharia LTDA, (CONSÓRCIO EC – RSA), inscrita sob o CNPJ de nº
17.940.831/0001-46.
09/06/2021 10:34:34 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.
09/06/2021 10:46:13 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.
09/06/2021 10:50:11 Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 09/06/2021 às 11:10.
09/06/2021 11:35:50 Senhores Licitantes, a sessão será encerrada. Agradecemos a participação de todos.

Datas Recursais
Data Limite para Registro de Recurso:
Data Limite para Registro de Contrarrazão:
Data Limite para Registro de Decisão:

16/06/2021
23/06/2021
07/07/2021

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 11:36 horas do dia 09 de Junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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