
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 7/2021

Às 13:08 horas do dia 30 de Setembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 040/2021 de 26/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 7/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 72021. Objeto: Objeto: Contratação de
serviços técnico-profissionais especializados para monitoramento da Barragem da Pampulha..
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.

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

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

1
Estudos e Projetos de Barragens e Diques

Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para monitoramento da Barragem da Pampulha.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, pelo melhor lance de R$ 113.190,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 151.726,3900

1 - Estudos e Projetos de Barragens e Diques
PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Qtde Valor Unit.(R$) Valor Global (R$) Data/Hora
Registro

33.781.076/0001-50 R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA Sim Sim 1 113.190,0000 113.190,0000 21/09/2021
11:20:19

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviços técnicos - profissionais especializados para Monitoramento da Barragem da Pampulha, conforme especificações contidas no Projeto
Básico da Licitação - Anexo I e demais documentos que integram o edital 7/2021 SUDECAP (Superintedência de desenvolvimento da capital).Porte da Empresa:

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

33.781.076/0001-50 113.190,000030/09/2021 13:08:06:237

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CPF/CNPJ:
33.781.076/0001-50.

30/09/2021 13:10:51

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA,
CPF/CNPJ: 33.781.076/0001-50, para envio de anexo.

04/10/2021 10:17:19

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CPF/CNPJ:
33.781.076/0001-50.

08/10/2021 15:09:24

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA,
CPF/CNPJ: 33.781.076/0001-50, para envio de anexo.

14/10/2021 15:03:01

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF:
33.781.076/0001-50, pelo melhor lance de R$ 113.190,0000.

14/10/2021 15:03:17

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CPF/CNPJ:
33.781.076/0001-50.

14/10/2021 15:13:38

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

HISTÓRICO DO ITEM

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE e CPF: 10177384670 na licitação como
Presidente.

30/09/2021 13:06:44

Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente
substituto.

30/09/2021 13:06:44

Inclusão Membro Incluído membro GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO e CPF: 3766159666 na licitação como
Membro.

30/09/2021 13:06:44

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.30/09/2021 13:06:44
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.30/09/2021 13:06:44
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE, CPF: 10177384670.30/09/2021 13:06:44
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à LUCAS BARBOSA DA CUNHA, CPF: 4769818670. Justificativa:

Licitações SUDECAP, acesso pelo login do funcionário Lucas Barbosa da Cunha..
30/09/2021 13:07:58

Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.14/10/2021 15:03:17
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/10/2021 às 15:25.14/10/2021 15:14:22
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Prezados(as), boa tarde. A proposta de preço de menor preço foi apresentada pela R.P. DE SOUSA
JUNIOR ENGENHARIA.

30/09/2021 13:09:57

Presidente fala Senhor Fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 33.781.076/0001-50, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

30/09/2021 13:10:51

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - Prezado(a) Senhor(a) Fornecedor(a), providenciar o envio
da documentação relativa à PROPOSTA COMERCIAL e à HABILITAÇÃO nos termos dos itens 11 e 12 do
edital, no prazo de 01 (um) dia útil.

30/09/2021 13:13:19

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - O prazo se encerra amanhã, dia 01/10/2021.30/09/2021 13:14:44
Presidente fala A sessão será retomada segunda-feira, dia 04/10/2021, às 10:00 horas quando será encerrada a

convocação do anexo. Estejam todos online.
30/09/2021 13:16:12

Fornecedor responde Boa noite, tudo bem?
Já encaminhei o anexo.

Atenciosamente. Obrigado.

03/10/2021 21:09:00

Presidente fala Senhor fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CPNJ/CPF: 33.781.076/0001-50, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

04/10/2021 10:17:19

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - A licitante R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA
apresentou os documentos relativos a proposta comercial e habilitação. Esta sessão será suspensa para
análise. Retomaremos o julgamento da proposta comercial e habilitação no dia 08/10/2021, sexta-feira, às
15:00h! Estejam online!

04/10/2021 10:19:29

Presidente fala Prezado licitante, boa tarde!08/10/2021 15:01:28
Presidente fala Após análise da proposta inicial, fez-se necessário realizar a diligência 01, que segue abaixo:08/10/2021 15:02:03
Presidente fala A empresa incluiu nos tributos as alíquotas referentes à IRPJ (Imposto de Renda pessoa Jurídica) e CSLL

(Contribuição Sindical sobre o lucro líquido) o que não é permitido  conforme  acórdão 38/2018 do TCU
que consta:

08/10/2021 15:04:47

Presidente fala "9. Cabe esclarecer à recorrente que: (…) v) é irregular a inclusão do IRPJ ou da CSLL nas planilhas de
custo ou no BDI do orçamento base de obra. O IRPJ e a CSLL não podem ser repassados ao contratante,
dada a sua natureza direta e personalística, não devendo, tais tributos, constar em item da planilha de
custos ou na composição do BDI.

08/10/2021 15:04:58

Presidente fala Sendo assim, solicita-se:
1) que a empresa retire o IRPJ e o CLSS e refaça os cálculos.

08/10/2021 15:05:22

Presidente fala A empresa alterou os coeficientes de produtividade de mão de obra e coeficientes de materiais nas duas
composições de serviços da planilha de orçamento (85.01.01 e 86.01.01  e, portanto, deverá atestar ou
comprovar a exequibilidade dos serviços nas condições apresentadas.

08/10/2021 15:05:37

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - Após análise da proposta inicial, fez-se necessário realizar
a diligência 01, que segue abaixo:

08/10/2021 15:06:09

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - A empresa incluiu nos tributos as alíquotas referentes à
IRPJ (Imposto de Renda pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Sindical sobre o lucro líquido) o que não é
permitido conforme acórdão 38/2018 do TCU que consta:

08/10/2021 15:06:18

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - "9. Cabe esclarecer à recorrente que: (…) v) é irregular a
inclusão do IRPJ ou da CSLL nas planilhas de custo ou no BDI do orçamento base de obra. O IRPJ e a
CSLL não podem ser repassados ao contratante, dada a sua natureza direta e personalística, não
devendo, tais tributos, constar em item da planilha de custos ou na composição do BDI.

08/10/2021 15:06:25

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - Sendo assim, solicita-se: 1) que a empresa retire o IRPJ e
o CLSS e refaça os cálculos.

08/10/2021 15:06:33

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - 2) A empresa alterou os coeficientes de produtividade de
mão de obra e coeficientes de materiais nas duas composições de serviços da planilha de orçamento
(85.01.01 e 86.01.01 e, portanto, deverá atestar ou comprovar a exequibilidade dos serviços nas
condições apresentadas.

08/10/2021 15:06:53

Presidente fala Prazo para resposta: 2 dias úteis. Término do prazo: 13/10/2108/10/2021 15:08:05
Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - Prazo para resposta: 2 dias úteis. Término do prazo:

13/10/21
08/10/2021 15:08:13

Presidente fala Retomaremos a sessão dia 18/10/21 às 10:00. Estejam atentos.08/10/2021 15:08:59
Presidente fala Senhor Fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 33.781.076/0001-50, solicito o

envio do anexo referente ao item 1.
08/10/2021 15:09:24

Fornecedor responde Boa noite, tudo bem?
Corrigi os coeficientes, voltando eles conforme planilha do edital e corrigi a questão do IRPJ e CSLL.
Enviei tudo em anexo.
Atenciosamente.

08/10/2021 17:09:14

Presidente fala Prezado licitante, documentação recebida.
Em virtude  da resposta à diligência já ter sido enviada, remarcamos a sessão para dia  13/10/21 às 11:00
h. Estejam online.

08/10/2021 17:37:21

Presidente fala Para R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA - Prezado licitante, documentação recebida. Em virtude da
resposta à diligência já ter sido enviada, remarcamos a sessão para dia 13/10/21 às 11:00 h. Estejam
online.

08/10/2021 17:37:54

Presidente fala Srs licitantes, bom dia!13/10/2021 11:03:47
Presidente fala Não foi possível concluir a análise. Essa sessão fica agendada para amanhã, dia 14/10/21 às 15:00h.

Estejam online.
13/10/2021 11:04:35

Presidente fala Srs Licitantes boa tarde!14/10/2021 15:00:16
Presidente fala Passaremos ao julgamento da proposta comercial e habilitação da licitante R.P. DE SOUSA JUNIOR

ENGENHARIA
14/10/2021 15:00:41

Presidente fala Após a análise inicial da proposta comercial e habilitação foi realizada diligência em 08/10/2021 afim de se
obter esclarecimentos e correções referentes a proposta comercial . A licitante respondeu
tempestivamente a diligência n a mesma data.

14/10/2021 15:02:00

Presidente fala A licitante apresentou proposta comercial ajustada no valor de R$ 113.190,00 Cento e treze mil e cento e
noventa reais ), desconto de 25,40%. A licitante atendeu às exigências relativas à proposta comercial,
sendo considerada a proposta exequível nos termos apresentados.

14/10/2021 15:02:51

Presidente fala Senhor fornecedor R.P. DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA, CPNJ/CPF: 33.781.076/0001-50, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

14/10/2021 15:03:01

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

14/10/2021 15:03:17

Presidente fala Passaremos ao julgamento da habilitação14/10/2021 15:03:40
Presidente fala A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital.
14/10/2021 15:04:19

Presidente fala Em relação à qualificação técnica, a licitante
atendeu às exigências do item 12.1.3 do edital
referentes às capacidades técnico profissional e técnico operacional

14/10/2021 15:04:49

Presidente fala A licitante apresentou corretamente seu balanço patrimonial referente ao último exercício social
exigível, comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido no item 12.1.4.1 do edital.

14/10/2021 15:05:06

Presidente fala As exigências do item 12.1.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) = 0,75 e índice de liquidez
corrente (ILC) = 1,20 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE = 0, 04 e ILC
= 20 24

14/10/2021 15:05:16
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás ,
atendendo à exigência do item 12.1.4.3 do edital.

14/10/2021 15:05:27

Presidente fala Por todo o exposto,
a Comissão de licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial
e pela HABILITAÇÃO da lic i tante R P DE SOUSA JUNIOR ENGENHARIA ME

14/10/2021 15:05:48

Presidente fala Esclarecemos que será anexada ao processo apenas a versão final da documentação , após diligência.
A licitante deverá apresentar a documentação impressa atualizada pós diligências no prazo
de 3(três) dias úteis, conforme item 13 do Edital.  As declarações da documentação impressa não poderão
ser assinadas
digitalmente; devendo ser assinadas manualmente.

14/10/2021 15:06:39

Presidente fala A licitante deverá efetuar seu  cadastro no SUCAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município
de Belo Horizonte, de forma a atender ao disposto no item 18.1 do edital.

14/10/2021 15:08:04

Presidente fala Qualquer dúvida em relação ao SUCAF, entre em contato via email sucaf@pbh.gov.br ou no telefone 31-
3277-8186.

14/10/2021 15:08:51

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

14/10/2021 15:13:38

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 14/10/2021 às 15:25.14/10/2021 15:14:22
Presidente fala A ata completa será disponibilizada no site https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/licitacao/regime-

diferenciado-de-contratacao-007-2021
14/10/2021 15:15:31

FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE
Presidente

LUCAS BARBOSA DA CUNHA
Presidente substituto

GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO
Membro

MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO
Membro

RENATO DE ABREU FORTES
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 15:41 horas do dia 14 de Outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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