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Diretoria de Aquisições e Contratos – DAQC 
Gerência de Licitações - GELIT 

 

 

ATA DO CERTAME – PROCESSO FRACASSADO 

Nº LICITAÇÃO: DQ 034/2022 – PE 

Nº PROCESSO: 01-056.129/22-88 

OBJETO: Serviços Comuns de engenharia para adequação, manutenção e 
conservação de 7 (sete) Centros de Saúde. 

 

I – PREÂMBULO 

Em 23 de novembro de 2022, às 08h30min, na sede da Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura – SMOBI, reuniu-se a Equipe de Apoio ao Pregão acima referido, 

nomeada pela Portaria SMOBI nº 197/2022, para analisar as propostas iniciais 

apresentadas para o certame em tela. 

Para o presente processo, se credenciaram as empresas: ETERA CONSTRUÇÕES E 

ISOLAMENTOS LTDA - 04.947.516/0001-07; EGP SERVIÇOS LTDA - 

17.067.013/0001-80; e SR ENGENHARIA EIRELI - 33.543.232/0001-45. Todavia 

apenas as empresas ETERA e EGP apresentaram propostas, conforme relatório já 

encartado à fl. 245. 

Ambas as empresas proponentes foram verificadas como idôneas, conforme consultas 

de fls.246/250, não sendo encontrado cadastro da empresa EGP no SUCAF, o que 

inviabilizou a impressão do relatório. 

Não foi verificado nenhum vício que inviabilizasse a classificação precária das propostas 

para a fase de lances, sendo a análise final de classificação condicionada à proposta 

reajustada. 

 

II – DA SESSÃO DE LANCES E DA FASE DE NEGOCIAÇÃO INICIAL 

Aberta a sessão de lances, para o lote 01, a sessão teve as seguintes movimentações: 

23/11/2022 09:00:00:615 - Sistema: A sessão de lances foi iniciada em 23/11/2022 
09:00:00. 
23/11/2022 09:00:00:653 - Sistema: A proposta feita pelo 17.067.013/0001-80 - EGP 
SERVIÇOS LTDA com o valor de R$ 198.768,00 foi convertida em um lance inicial para 
a sessão de lances. 
23/11/2022 09:00:00:663 - Sistema: A proposta feita pelo 04.947.516/0001-07 - ETERA 
CONSTRUÇÕES E ISOLAMENTOS LTDA com o valor de R$ 198.769,51 foi convertida 
em um lance inicial para a sessão de lances. 
23/11/2022 09:00:00:666 - Sistema: Bom dia. Deem seus lances. 
23/11/2022 09:00:49:737 - Sistema: Foi liberado o envio de mensagens pelos 
fornecedores para a sessão de lances do lote 1 
23/11/2022 09:01:37:679 - Pregoeiro: Bom dia senhores licitantes! Procurem dar seus 
melhores valores para otimizar a sessão e buscar a contratação mais vantajosa para a 
Administração! 
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23/11/2022 09:09:08:256 - Pregoeiro: Apenas 
reforçando que a ausência de lances até as 09:10 importará no encerramento 
automático da fase de lances! Solicitamos que não percam a oportunidade de 
apresentarem seus melhores valores! 
23/11/2022 09:10:12:203 - Sistema: A sessão de lances do Lote 1 foi encerrada as 
23/11/2022 09:10:00. 
 
Para o lote 02, a sessão teve as seguintes movimentações: 
23/11/2022 09:00:00:727 - Sistema: A sessão de lances foi iniciada em 23/11/2022 
09:00:00. 
23/11/2022 09:00:00:776 - Sistema: A proposta feita pelo 04.947.516/0001-07 - ETERA 
CONSTRUÇÕES E ISOLAMENTOS LTDA com o valor de R$ 450.351,32 foi convertida 
em um lance inicial para a sessão de lances. 
23/11/2022 09:00:00:781 - Sistema: A proposta feita pelo 17.067.013/0001-80 - EGP 
SERVIÇOS LTDA com o valor de R$ 450.350,00 foi convertida em um lance inicial para 
a sessão de lances. 
23/11/2022 09:00:00:784 - Sistema: Bom dia. Deem seus lances. 
23/11/2022 09:00:54:778 - Sistema: Foi liberado o envio de mensagens pelos 
fornecedores para a sessão de lances do lote 2 
23/11/2022 09:02:43:096 - Pregoeiro: Bom dia senhores licitantes! Procurem dar seus 
melhores valores para otimizar a sessão e buscar a contratação mais vantajosa para a 
Administração! 
23/11/2022 09:09:18:965 - Pregoeiro: Apenas reforçando que a ausência de lances até 
as 09:10 importará no encerramento automático da fase de lances! Solicitamos que não 
percam a oportunidade de apresentarem seus melhores valores! 
23/11/2022 09:10:12:200 - Sistema: A sessão de lances do Lote 2 foi encerrada as 
23/11/2022 09:10:00. 

 

Após a sessão de lances, os lotes ficaram na seguinte ordem classificatória, conforme 

telas que seguem anexas à presente ata: 

Lote 01 –  EGP - R$ 198.768,00 

  ETERA – R$ R$ 198.769,51 

Lote 02 - EGP - R$ 450.350,00 

  ETERA – R$ 450.351,32 

Foram tentadas negociações com a empresa detentora do menor lance, não logrando 

êxito na redução dos valores propostos. 

 

III – ANÁLISE DA HABILITAÇÃO – EMPRESA EGP 

Para verificação da regularidade dos documentos de habilitação apresentados foi 

realizada a verificação sintetizada no relatório já encartado à fl.250. Conforme lá 

exposto, a empresa EGP foi considerada INABILITADA no dia 23/11/2022 em virtude da 

não atender o disposto nos itens 16.1.2.2, 16.1.2.3, 16.1.3.1 e 16.1.3.7 do Edital. 
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IV – ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA – 

EMPRESA EGP 

Uma vez sendo detentora da proposta de menor valor, foi concedida à empresa EGP o 

prazo de 03 dias úteis para apresentação da proposta comercial ajustada, bem como 

apresentação dos documentos físicos e digitais listados no item 15 do Edital. 

Os documentos não foram entregues em virtude da subsequente inabilitação. 

  

V – DA CONVOCAÇÃO DA EMPRESA ETERA E NOVA NEGOCIAÇÃO 

Em virtude da inabilitação da empresa EGP, a empresa ETERA foi convocada no dia 

24/11/2022 para negociação para redução dos valores. Neste sentido, o Pregoeiro 

conseguiu a redução para os seguintes valores: 

Lote 01: ETERA - R$ 195.787,97 

Lote 02: ETERA - R$ 443.596,05 

 

VI – ANÁLISE DA HABILITAÇÃO – EMPRESA ETERA 

Para verificação da regularidade dos documentos de habilitação apresentados foi 

realizada a verificação sintetizada no relatório já encartado à fl.252, sendo a empresa 

considerada HABILITADA. 

 

VII - ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA – EMPRESA ETERA 

Uma vez convocada, foi concedido o prazo de 03 dias úteis para apresentação da 

proposta comercial ajustada, bem como apresentação dos documentos digitais listados 

no item 15 do Edital. 

No dia 30/11/2022, recebidos os arquivos digitais, estes foram encaminhados em sede 

de diligência para o Departamento técnico, obtendo resposta no dia 06/12/2022. 

Diante das informações apresentadas pelo Departamento técnico, foi encaminhada 

diligência ao licitante, com os pontos a serem sanados, dando-se o prazo até o fim do 

dia 06/12/2022, prorrogado para 07/12/2022. 

A diligência foi atendida no dia 07/12/2022, com o envio de novas planilhas, nas quais 

foram verificadas novas inconsistências e solicitadas correções até o dia 12/12/2022. 

No dia 12/12/2022 foram apresentadas novas planilhas, nas quais foram verificadas 

novas inconsistências, gerando a diligência enviada no dia 13/12/2022, sendo concedido 

o prazo de 07 dias, sendo prorrogado por mais 03, em virtude do volume de 

saneamentos necessários e ante a inviabilidade temporal de realizar novo certame e 

concluí-lo antes do término do ano exercício, haja vista se tratar de emenda impositiva. 
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No dia 27/12/2022 foram apresentadas novas planilhas. 

Todavia, em análise realizada no dia 28/12/2022 foi verificada a ausência das 

Composições de Preços Unitários, detalhamento do BDI e cronograma físico-financeiro 

(itens 15.3.8.2, 15.3.8.4 e 15.3.8.5 do edital), sendo este o mesmo fato gerador da 

diligência anterior. Desta forma, foi encaminhado novo e-mail à licitante e concedido o 

prazo até 28/12/2022 às 10:30 para cumprimento da diligência. 

Em resposta à nova solicitação, a licitante informou a impossibilidade de enviar as 

planilhas retificadas antes do dia 30/12, solicitando o declínio da proposta. 

VII – PARECER/DECISÃO 

Pelo exposto, considerando o não cumprimento da diligência e de posse da informação 

de que o objeto do presente contrato teria que ser contratado, impreterivelmente, dentro 

do ano exercício de 2022, este Pregoeiro decidiu DESCLASSIFICAR a empresa ETERA 

CONSTRUÇÕES E ISOLAMENTOS LTDA, com fulcro nos itens 15.10 e 23.6 do Edital. 

Não tendo mais propostas válidas no presente certame, o Pregoeiro declara a presente 

licitação como FRACASSADA. 

Tendo em vista terem tido inabilitação e desclassificação, fica aberto o prazo para 

manifestação de recurso previsto no item 18.1 

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2022. 

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

(Portaria SMOBI nº 197/2022) 

 

 

_____________________________  
Guilherme Botelho Silva - Pregoeiro 

 

___________________________  
(Fernando Estrela Arantes - Equipe de Apoio) 

 

__________________________  
(Hélio da Silva Gomes - Equipe de Apoio) 

 

__________________________  
(Karina Soares Esquerdo - Equipe de Apoio) 

 


