
                                        

TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO

Projeto nº 6126
REF.: Seleção Pública 015/2022

Considerando o processo de Seleção Pública Eletrônica 015/2022, que tem 
como objeto a contratação de serviços técnicos especializados na área de 
Aerolevantamento e Aerofotogrametria, para a execução de serviços de 
levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner” com 
fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade 
mínima de 4 pulsos por m2 e com sobreposição entre faixas que garanta a 
densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo 
máximo de coleta de 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e 
gsd de 10 cm pares estéreos para capturar, com precisão e eficiência, dados 
tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção 
do projeto Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins 
de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA 
executadas pelo projeto CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”.

Tendo sido cumpridas todas as etapas da Seleção e considerando Parecer 
Jurídico favorável a contratação, HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado do 
processo de contratação, conforme quadro abaixo.

ITEM EMPRESA CNPJ VALOR 
TOTAL R$

1
Serviços Aereos 
Industriais Especializados 
SAI LTDA

06.006.378/0001-89 846.000,00

TOTAL 846.000,00

Brasília, 19 de abril de 2022.

Prof. Dr. Augusto César de Mendonça Brasil
Diretor-Presidente
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925428.152022 .6954 .4721 .35228917656

Fundação de Empreendimentos Científicos e Técnicos
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00015/2022

 
Às 10:00 horas do dia 18 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FINATEC Nº 002/2022 de 04/01/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo
nº 925428.00015/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, para a execução de serviços de
levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner”, conforme edital e seus anexos.. O Pregoeiro 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
Descrição: Estudos e projetos de meio ambiente - avaliação e elaboraçãodo relatório de impacto
Descrição Complementar: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, para a
execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner” com fornecimento de ortofotos e
perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com sobreposição entre faixas que garanta a
densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo máximo de coleta de 10 graus (referente ao
NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar, com precisão e eficiência, dados tridimensionais em
uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve
intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata
Atlântica.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.157.333,3300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,05 %

Aceito para: SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA., pelo melhor lance de R$ 846.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Estudos e projetos de meio ambiente - avaliação e elaboraçãodo relatório de impacto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
09.491.927/0001-46 SURFACE

ENGENHARIA E
TOPOGRAFIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 14/04/2022
16:17:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e
Aerofotogrametria, para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner”,
conforme edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.020.691/0003-10 ENGEMAP
ENGENHARIA,
MAPEAMENTO E
AEROLEVANTAMENTO
LTDA

Não Não 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 14/04/2022
16:58:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e
Aerofotogrametria, para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner”
com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com
sobreposição entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo
máximo de coleta de 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar,
com precisão e eficiência, dados tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto
Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade
das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.006.378/0001-89 SERVICOS AEREOS
INDUSTRIAIS
ESPECIALIZADOS SAI
LTDA.

Não Não 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 14/04/2022
17:15:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e
Aerofotogrametria, para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner”
com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com
sobreposição entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo
máximo de coleta de 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar,
com precisão e eficiência, dados tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto
Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade
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das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.748.599/0001-58 AEROTRI
AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA

Sim Não 1 R$ 5.100.000,0000 R$ 5.100.000,0000 18/04/2022
09:16:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria,
para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner” com fornecimento de
ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com sobreposição entre faixas
que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo máximo de coleta de 10 graus
(referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar, com precisão e eficiência, dados
tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto Conexão Mata Atlântica e em área
onde não houve intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA executadas pelo
projeto Conexão Mata Atlântica. 1.000 KM² 
Porte da empresa: ME/EPP

26.994.285/0001-17 TOPOCART
TOPOGRAFIA
ENGENHARIA E
AEROLEVANTAMENTOS
LTDA

Não Não 1 R$ 5.763.000,0000 R$ 5.763.000,0000 14/04/2022
18:18:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados na área de Aerolevantamento, e
Aerofotogrametria, para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner”
com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com
sobreposição entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo
máximo de coletade 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar,
com precisão e eficiência, dados tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto
Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade
das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.338.574/0001-62 GEODADOS
GEOPROCESSAMENTO
E SERVICOS AEREOS
ESPECIALIZA

Não Não 1 R$ 20.000.000,0000 R$ 20.000.000,0000 18/04/2022
09:10:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos especializados na área deAerolevantamento, e
Aerofotogrametria, para a execução de serviços de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser Scanner”
com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partirde sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com
sobreposição entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira homogênea sobre toda a área, com ângulo
máximo de coleta de 10 graus (referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares estéreos para capturar,
com precisão e eficiência, dados tridimensionais em uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto
Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de controle visando auxiliar na avaliação da efetividade
das ações de PSA executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000.000,0000 03.338.574/0001-62 18/04/2022 10:00:00:673
R$ 5.763.000,0000 26.994.285/0001-17 18/04/2022 10:00:00:673
R$ 5.100.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:00:00:673
R$ 3.000.000,0000 06.006.378/0001-89 18/04/2022 10:00:00:673
R$ 3.000.000,0000 01.020.691/0003-10 18/04/2022 10:00:00:673
R$ 1.500.000,0000 09.491.927/0001-46 18/04/2022 10:00:00:673
R$ 1.600.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:10:53:737
R$ 1.500.001,0000 06.006.378/0001-89 18/04/2022 10:12:33:187
R$ 2.998.500,0000 01.020.691/0003-10 18/04/2022 10:13:50:590
R$ 1.480.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:17:47:673
R$ 1.480.001,0000 06.006.378/0001-89 18/04/2022 10:19:33:430
R$ 1.470.000,0000 09.491.927/0001-46 18/04/2022 10:19:37:763
R$ 1.450.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:23:12:653
R$ 1.450.001,0000 06.006.378/0001-89 18/04/2022 10:23:23:187
R$ 1.440.000,0000 09.491.927/0001-46 18/04/2022 10:25:08:750
R$ 1.420.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:26:43:723
R$ 1.410.000,0000 09.491.927/0001-46 18/04/2022 10:27:22:943
R$ 1.421.000,0000 06.006.378/0001-89 18/04/2022 10:27:46:563
R$ 1.402.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:28:27:570
R$ 1.401.000,0000 09.491.927/0001-46 18/04/2022 10:30:15:183
R$ 1.389.000,0000 08.748.599/0001-58 18/04/2022 10:30:45:940
R$ 1.300.000,0000 09.491.927/0001-46 18/04/2022 10:32:06:573
R$ 846.000,0000 06.006.378/0001-89 18/04/2022 10:34:39:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

18/04/2022
10:02:08 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 18/04/2022
10:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

18/04/2022
10:30:40 Item com etapa aberta encerrada.
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Início 1a
etapa fechada

18/04/2022
10:30:40

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 1.401.000,0000 e R$
1.421.000,0000.

Encerramento 18/04/2022
10:35:41 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

18/04/2022
10:35:41 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/04/2022
10:47:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA.,
CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

18/04/2022
11:12:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS
SAI LTDA., CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/04/2022
11:30:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA.,
CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

19/04/2022
13:41:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS
SAI LTDA., CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89.

Aceite de
proposta

19/04/2022
14:21:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA.,
CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89, pelo melhor lance de R$ 846.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

19/04/2022
14:29:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. -
CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89

Registro de
intenção de
recurso

19/04/2022
14:32:56

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO
LTDA CNPJ/CPF: 01020691000310. Motivo: A empresa ENGEMAP- Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento
Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 01.020.691/0003-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cesar

Registro de
intenção de
recurso

19/04/2022
14:35:24

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA CNPJ/CPF:
09491927000146. Motivo: Prezado, boa tarde! Manifestamos intenção de recurso, pois os cálculos
inexequibilidade não está de acordo TCU.

Recusa de
intenção de
recurso

19/04/2022
15:13:06

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SURFACE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ/CPF:
09491927000146. Motivo: Intenção de recurso não será aceita, a empresa demonstrou em seus cálculos a
exequibilidade da proposta.

Recusa de
intenção de
recurso

19/04/2022
15:32:03

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO E AEROLEVANTAMENTO LTDA,
CNPJ/CPF: 01020691000310. Motivo: A empresa demonstrou exequibilidade dos preços, mesmo não sendo
obrigada a isso, pois o valor do seu lance não excedeu os valores recomendados pela Lei de Licitações. Quanto
aos documentos de habilitação, todos eles foram conferidos por esta Comissão e encontram-se em conformidade
com as exigências edilícias.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

09.491.927/0001-46 19/04/2022 14:35 19/04/2022 15:13 Recusado
Motivo Intenção:Prezado, boa tarde! Manifestamos intenção de recurso, pois os cálculos inexequibilidade não está de
acordo TCU.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso não será aceita, a empresa demonstrou em seus cálculos a
exequibilidade da proposta.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
01.020.691/0003-10 19/04/2022 14:32 19/04/2022 15:32 Recusado

Motivo Intenção:A empresa ENGEMAP- Engenharia, Mapeamento e Aerolevantamento Ltda., inscrita no CNPJ sob nº
01.020.691/0003-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cesar Antonio Francisco, vem por meio desta
INTERPOR nossa intenção de Recurso contra a habilitação da empresa SAI, por motivos de INEXEQUIBILIDADE da
Proposta, bem como o não cumprimento aos Requisitos de Habilitação.
Motivo Aceite ou Recusa:A empresa demonstrou exequibilidade dos preços, mesmo não sendo obrigada a isso, pois o
valor do seu lance não excedeu os valores recomendados pela Lei de Licitações. Quanto aos documentos de habilitação,
todos eles foram conferidos por esta Comissão e encontram-se em conformidade com as exigências edilícias.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 18/04/2022
10:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens
poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00

e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 18/04/2022

10:00:52
Srs. Licitantes bom dia!

Pregoeiro 18/04/2022
10:02:24

Dentro de instantes iniciaremos a fase de lances.

Pregoeiro 18/04/2022
10:09:28

Srs. Licitantes, ofertem seus melhores lances!

Sistema 18/04/2022
10:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 18/04/2022
10:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 18/04/2022
10:30:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
1.401.000,0000 e R$ 1.421.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:40 do
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dia 18/04/2022.
Sistema 18/04/2022

10:35:41
O item 1 está encerrado.

Sistema 18/04/2022
10:36:13

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 18/04/2022
10:45:42

Srs. Licitantes, iniciaremos a convocação da proposta vencedora atualizada com o lance final.

Pregoeiro 18/04/2022
10:46:49

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - Sr. Licitante, sua empresa
será convocada para envio da proposta atualizada com o lance final.

Sistema 18/04/2022
10:47:18

Senhor fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA., CNPJ/CPF:
06.006.378/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 18/04/2022
10:47:46

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - A proposta deve ser enviada
no prazo de 2 (duas) horas, conforme o edital.

06.006.378/0001-
89

18/04/2022
10:48:15

Bom dia Senhores. Estamos providenciando a atualização e já encaminharemos.

Pregoeiro 18/04/2022
10:49:25

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - O prazo de duas horas é
contado a partir da convocação pelo sistema.

06.006.378/0001-
89

18/04/2022
10:51:47

ok. Encaminharemos dentro do prazo.

Sistema 18/04/2022
11:12:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA.,
CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/04/2022
11:14:39

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - Sr. Licitante, será necessária
a comprovação de exequibilidade dos preços, pois o valor ficou muito abaixo do estimado.

Pregoeiro 18/04/2022
11:15:07

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - Em quanto tempo é possível
nos enviar a exequibilidade do lance ofertado?

06.006.378/0001-
89

18/04/2022
11:25:02

Precisamos de no mínimo 1 dia inteiro, ou seja, até as 23:59h do dia 19/04. Também solicito
informar o valor global estimado.

Pregoeiro 18/04/2022
11:25:59

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - O Valor global encontra-se
no canto superior direito.

Pregoeiro 18/04/2022
11:26:28

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - É possível entregar às 10h
de amanhã 19/04?

06.006.378/0001-
89

18/04/2022
11:28:21

Precisamos levantar os contratos com valor similar do km2 e isso pode demandar um pouco mais
de tempo. Podemos ter até as 14h do dia 19/04?

Pregoeiro 18/04/2022
11:29:08

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - Será concedido prazo até às
14h de amanhã, 19/04.

Pregoeiro 18/04/2022
11:30:10

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - A convocação ficará aberta
até às 14h de amanhã, 19/04.

Sistema 18/04/2022
11:30:16

Senhor fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA., CNPJ/CPF:
06.006.378/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

06.006.378/0001-
89

18/04/2022
11:30:32

Obrigado. Por onde deverá ser encaminhado?

Pregoeiro 18/04/2022
11:30:34

Srs. Licitantes, a sessão será suspensa agora e reaberta amanhã, 19/04 às 14h.

Pregoeiro 18/04/2022
11:31:05

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - O sistema está aberto para
envio do anexo.

Pregoeiro 18/04/2022
11:31:44

Até amanhã!

Sistema 19/04/2022
13:41:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA.,
CNPJ/CPF: 06.006.378/0001-89, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/04/2022
14:01:05

Srs. Licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 19/04/2022
14:02:21

Daremos continuidade a sessão pública.

Pregoeiro 19/04/2022
14:05:24

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - Sr. Licitante, sua proposta foi
aceita pela comissão técnica.

Pregoeiro 19/04/2022
14:08:02

Para SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA. - Agora analisaremos os
documentos de habilitação, peço que aguardem.

Pregoeiro 19/04/2022
14:10:05

Agora analisaremos os documentos de habilitação, peço que aguardem.

Pregoeiro 19/04/2022
14:28:57

Os documentos foram analisados e a empresa SERVICOS AEREOS INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS
SAI LTDA está habilitada.

Pregoeiro 19/04/2022
14:29:32

Será aberto o prazo para intenção de recurso.

Sistema 19/04/2022
14:29:54

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 19/04/2022
14:30:12

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/04/2022 às 15:00:00.

Pregoeiro 19/04/2022
15:04:07

Srs. Licitantes, agradecemos a participação de todos.

Pregoeiro 19/04/2022
15:33:11

Srs. Licitantes, mais uma vez agradecemos e declaramos encerrada a sessão.
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Evento Data/Hora Observações
Alteração equipe 05/04/2022 14:20:41

Abertura da sessão
pública 18/04/2022 10:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 18/04/2022 10:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 18/04/2022 10:36:13 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa 18/04/2022 11:34:33 Previsão de reabertura: 19/04/2022 14:00:00; Medidas administrativas.

Reativação 19/04/2022 13:14:42
Abertura do prazo 19/04/2022 14:29:54 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 19/04/2022 14:30:12 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/04/2022 às 15:00:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:33 horas do dia 19 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.

 
VANIA SOARES SABINO GOMES 
Pregoeiro Oficial

PATRICIA SANTOS FERNANDES
Equipe de Apoio
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