
01/10/2019 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/6

Terça-feira, 1 de Outubro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5867 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Às 14:00 horas do dia 10/07/2019, no endereço Rua Tenente Garro, 118/4º andar, Bairro
Santa Efigênia, da cidade de Belo Horizonte - MG, reuniram-se o pregoeiro e a
respectiva equipe de apoio, designados para realização da Sessão Pública de Licitação
do Pregão Eletrônico nº.: 002/2019, Processo n°.: 01-124.476.17-07, que tem por objeto
a prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de Compostagem da SLU,
localizados na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS BR-040),
com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e mourões de concreto, portões
metálicos com tela e devidos pilares de concreto para fixação, conforme condições
discriminadas no edital e anexos.

Abertas as propostas eletrônicas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote 01 (Único) – Prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de
Compostagem da SLU, com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e
mourões de concreto, e portões metálicos com tela.

CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL DATA/HORA
VALOR DA
PROPOSTA
(R$)

07.800.755/0001-
10

PA NASCIMENTO ENGENHARIA -
EIRELI - EPP

20/02/2019 às
19:38:24 84.863,00

30.189.608/0001-
77 GUIBER ENGENHARIA LTDA 10/07/2019 às

13:25:42 84.900,00

25.667.072/0001-
18

CMC CONSTRUTORA MATINS
COSTA LTDA

10/07/2019 às
13:30:50 84.965,14

04.947.516/0001-
07

ETERA ISOLAMENTO TERMO
ACUSTICO EIRELI EPP

10/07/2019 às
10:30:48 84.965,14

11.892.959/0001-
03

EVOLUÇÃO ENGENHARIA,
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019 às
08:14:48

84.965,14
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LTDA

20.368.585/0001-
04 LAGOTELA LTDA 09/07/2019 às

17:14:17 84.965,14

26.099.119/0001-
57

CONSTRUTORA ALVARENGA
SANTOS LTDA

04/07/2019 às
14:55:12 84.965,14

23.159.246/0001-
06 Construtora Reno Eireli 20/02/2019 às

18:18:43 84.980,26

20.515.556/0001-
28 E.P.L CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 20/02/2019 às

10:35:03 84.980,26

71.354.922/0001-
45

CONSTRUTORA TORQUETE
GONÇALVES LTDA

20/02/2019 às
09:06:14 84.980,26

31.106.843/0001-
09 Fortes Construtora Eireli 11/02/2019 às

18:29:12 115.271,54

42.844.613/0001-
55 Concorre Comercio Ltda 10/07/2019 às

13:43:24 203.916,34

A etapa de lances ocorreu no intervalo de 14:30 às 14:58:00 do dia 10/07/2019 (incluído
o horário randômico). Encerrada a etapa competitiva, as propostas restaram ordenadas
conforme abaixo:

CLASSIFICAÇÃO CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL
DIREITO DE
PREFERÊNCIA
LC 123/06

VALOR DO
LANCE
(R$)

1 04.947.516/0001-
07

ETERA ISOLAMENTO
TERMO ACUSTICO EIRELI
EPP

ME/EPP 76.998,98

2 42.844.613/0001-
55 Concorre Comercio Ltda Não 77.000,00

3 07.800.755/0001-
10

PA NASCIMENTO
ENGENHARIA - EIRELI -
EPP

ME/EPP 77.647,00

4 11.892.959/0001-
03

EVOLUÇÃO
ENGENHARIA,
CONSTRUÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA

ME/EPP 77.648,00

5 30.189.608/0001-
77

GUIBER ENGENHARIA
LTDA ME/EPP 78.199,99
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6 25.667.072/0001-
18

CMC CONSTRUTORA
MATINS COSTA LTDA

ME/EPP 78.870,00

7 20.368.585/0001-
04 LAGOTELA LTDA ME/EPP 81.000,00

8 26.099.119/0001-
57

CONSTRUTORA
ALVARENGA SANTOS
LTDA

Não 84.965,14

9 23.159.246/0001-
06 Construtora Reno Eireli ME/EPP 84.980,26

10 71.354.922/0001-
45

CONSTRUTORA
TORQUETE GONÇALVES
LTDA

ME/EPP 84.980,26

11 20.515.556/0001-
28

E.P.L CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP ME/EPP 84.980,26

12 31.106.843/0001-
09 Fortes Construtora Eireli ME/EPP 115.271,54

Em 10/07/2019 a licitante ETERA ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO EIRELI foi a
arrematante do lote com o valor global ofertado de R$ 76.998,98 (setenta e seis mil,
novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). Nos termos do inciso XVII,
art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada à arrematante do lote a possibilidade
de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, a licitante ETERA ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO EIRELI
alegou não ser possível ofertar valor menor que o valor global arrematado.

Em 23/07/2019, a licitante ETERA ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO EIRELI foi
desclassificada por não atender ao exigido no subitem 14.3.4.3 do edital - não
apresentou o detalhamento de cálculo das leis sociais. Nesta mesma data, a licitante
CONCORRE COMERCIO LTDA 2ª classificada com o valor global ofertado de R$
77.000,00 (setenta e sete mil reais) passou a arrematante do lote. Ainda nesta data, foi
verificada a ocorrência de situação de empate prevista na Lei Complementar 123/06.
Detectada tal ocorrência, a licitante PA NASCIMENTO ENGENHARIA - EIRELI foi
convocada, com antecedência mínima de 06 (seis) horas, a exercer seu direito
estabelecido na LC n°: 123/06, para manifestar no “Chat de Mensagens” do lote, nova
proposta com valor inferior ao atual arrematado, (LC nº: 123/06, art. 45, inciso I), na data
de 24/07/19, das 10:00h às 10:05 horas (§ 3º art.45, LC nº: 123/06).

Em 24/07/2019, às 10:00:56 horas a empresa PA NASCIMENTO ENGENHARIA -
EIRELI, exerceu o seu direito de preferência assegurado pela LC 123/06 e apresentou
proposta no valor global de R$76.999,95 (setenta e seis mil, novecentos e noventa e
nove reais e noventa e cinco centavos). Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal
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nº: 10.520/02 foi solicitada à arrematante do lote a possibilidade de apresentação de
uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, a licitante PA NASCIMENTO ENGENHARIA - EIRELI alegou
não ser possível ofertar valor menor que o valor global arrematado.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o
praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

Por ter atendido às exigências editalícias, em 20/08/2019, pelo critério de julgamento do
menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos,
a empresa PA NASCIMENTO ENGENHARIA - EIRELI foi declarada vencedora do lote,
com o valor global de R$76.999,95 (setenta e seis mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e cinco centavos).

Conforme determinado no subitem 17.3. do edital, em razão da ausência de
manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à empresa PA NASCIMENTO
ENGENHARIA – EIRELI.

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou
encerrados os trabalhos.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019

Gláucia Helena Coelho Rodrigues

Membro Equipe Apoio

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

Genedempsey Bicalho Cruz

Autoridade Competente

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Processo Nº: 01-124.476.17-07
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Objeto: Prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de Compostagem da
SLU, localizados na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS BR-
040), com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e mourões de concreto,
portões metálicos com tela e devidos pilares de concreto para fixação, conforme
condições discriminadas no edital e anexos.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido de forma global,
observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

Lote 01 (Único) – Prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de
Compostagem da SLU, com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e
mourões de concreto, e portões metálicos com tela.

EMPRESA: PA NASCIMENTO ENGENHARIA – EIRELI.

VALOR GLOBAL: R$76.999,95 (setenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e cinco centavos).

VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na planilha de preços da proposta
comercial.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Processo Nº: 01-124.476.17-07

Objeto: Prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de Compostagem da
SLU, localizados na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (CTRS BR-
040), com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e mourões de concreto,
portões metálicos com tela e devidos pilares de concreto para fixação, conforme
condições discriminadas no edital e anexos.

Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus
anexos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do
objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço, pelo valor global do lote:
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Lote 01 (Único) – Prestação de serviço de fechamento dos pátios da Unidade de
Compostagem da SLU, com a utilização de cercas de tela de aço galvanizado e
mourões de concreto, e portões metálicos com tela.

EMPRESA: PA NASCIMENTO ENGENHARIA – EIRELI.

VALOR GLOBAL: R$76.999,95 (setenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e cinco centavos).

VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na planilha de preços da proposta
comercial.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019

Genedempsey Bicalho Cruz

Superintendente de Limpeza Urbana


