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Consulta Ata do Pregão

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 23/2021

Às 13:00 horas do dia 30 de setembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Resolução nº 1.135 de 05/03/2021 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 40/100928/2021 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 23/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do serviço de extração de
corpos de prova em pavimentos rígidos e flexíveis, a ser executado conforme demanda eventual do TCMRJ durante o
período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual,
pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Serviço engenharia
Descrição Complementar: Extração de corpos de prova em pavimentos rígidos e flexíveis (concreto/asfalto), com
utilização de máquina extratora equipada com coroa diamantada (com diâmetro compatível com a peça a ser ensaiada),
de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. As extrações dos corpos de prova
deverão ser executadas com toda a perfeição e técnica seguindo as orientações contidas na ABNT NBR 7680-1 (Concreto
— Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto - Parte 1: Resistência à compressão
axial) e PROC–IBR–ROD 101/2020 (Extrair corpos de prova de concreto asfáltico para formação de amostra
representativa para fins de auditoria). Os serviços deverão ser executados conforme demanda eventual do TCMRJ
durante o período de 24 (vinte e quatro) meses.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 124.299,5000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ 
Pregoeiro Oficial

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO 
Equipe de Apoio

HEITOR DA SILVA FERRAZ 
Equipe de Apoio

PABLO DE ALMEIDA SILVA 
Equipe de Apoio
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