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Sexta-feira, 5 de Julho de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5807 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

Às 14:00 horas do dia 30/05/2019, 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.: 005/2019,
Processo n°.: 01-134.989.16-19, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de
serviços de fornecimento, instalação, reparo, limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves
em logradouros públicos do Município de Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e
transporte dos resíduos provenientes destas atividades, conforme especificado no Edital, projeto
executivo e anexos.

Abertas as propostas eletrônicas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote 01 (Único) – Serviços de fornecimento, instalação, reparo, limpeza e retirada de cestos coletores
de resíduos leves em logradouros públicos, conforme especificado no Projeto Executivo.

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

27.740.311/0001-43 EVOLUÇÃO SERVIÇOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

30/05/2019 às
09:11:31 5.200.000,00

02.230.611/0001-51 VINA EQUIPAMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

30/05/2019 às
09:45:09 5.334.326,60

09.023.255/0001-44 MULTI ENGENHARIA LTDA - EPP 30/05/2019 às
10:54:59 5.500.000,00

21.681.150/0001-88 CONSTRUTORA TERRAYAMA
LTDA

29/05/2019 às
18:05:56 5.548.435,08

A etapa de lances ocorreu no intervalo de 14:30 às 15:03:00 do dia 30/05/2019 (incluído o horário
randômico). Encerrada a etapa competitiva, as propostas restaram ordenadas conforme abaixo:

CLASSIFICAÇÃO CPF/CNPJ NOME/RAZÃO
SOCIAL

DIREITO DE
PREFERÊNCIA

VALOR DO
LANCE (R$)

1 09.023.255/0001-
44

MULTI
ENGENHARIA LTDA

ME/EPP 3.845.000,00
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- EPP

2 27.740.311/0001-
43

EVOLUÇÃO
SERVIÇOS E
SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA

ME/EPP
3.859.000,00

3 02.230.611/0001-
51

VINA
EQUIPAMENTOS E
CONSTRUÇÕES
LTDA

Não 4.500.000,00

4 21.681.150/0001-
88

CONSTRUTORA
TERRAYAMA LTDA Não 5.492.950,73

Em 30/05/2019 a licitante MULTI ENGENHARIA LTDA. foi a arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$ 3.845.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais). Nos termos do
inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade
de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, a licitante MULTI ENGENHARIA LTDA. alegou não ser possível ofertar
valor menor que o valor global arrematado.

Verificada a documentação, confirmou-se a habilitação do consórcio formado entre as empresas
MULTI ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.023.255/0001-44 (empresa líder) e TIMES COMUNICAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 02.488.758/0001-46. 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 do consórcio supracitado. Para fins de
adequação do valor unitário com o valor total, o consórcio reduziu o valor global ofertado para
R$3.844.998,41 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e
quarenta e um centavos).

Em conformidade com o item 15. do edital, as amostras foram analisadas e aprovadas.

Por ter atendido às exigências editalícias, em 25/06/2019, pelo critério de julgamento do menor preço,
aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o consórcio formado entre
as empresas MULTI ENGENHARIA LTDA. (empresa líder) e TIMES COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. foi declarada vencedora do lote, com o valor global de R$3.844.998,41 (três milhões,
oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

Conforme determinado no subitem 18.3. do edital, em razão da ausência de manifestação da
intenção de recurso, o lote foi adjudicado ao consórcio formado entre as empresas MULTI
ENGENHARIA LTDA. (empresa líder) e TIMES COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

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

Belo Horizonte, 04 de julho de 2019
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Gláucia Helena Coelho Rodrigues

Membro Equipe Apoio

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

Genedempsey Bicalho Cruz

Autoridade Competente

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

Processo nº: 01-134.989.16-19

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, reparo,
limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves em logradouros públicos do Município de
Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos provenientes destas
atividades, conforme especificado no Edital, projeto executivo 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) – Serviços de fornecimento, instalação, reparo, limpeza e retirada de cestos coletores
de resíduos leves em logradouros públicos, conforme especificado no Projeto Executivo.

CONSÓRCIO: MULTI ENGENHARIA LTDA. (empresa líder) e TIMES COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.

VALOR GLOBAL: R$3.844.998,41 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e
noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

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

Belo Horizonte, 04 de julho de 2019

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
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Processo nº: 01-134.989.16-19

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento, instalação, reparo,
limpeza e retirada de cestos coletores de resíduos leves em logradouros públicos do Município de
Belo Horizonte, bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos provenientes destas
atividades, conforme especificado no Edital, projeto executivo 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 ao seguinte
consórcio que ofertou o menor preço, pelo valor global do lote:

Lote 01 (Único) – Serviços de fornecimento, instalação, reparo, limpeza e retirada de cestos coletores
de resíduos leves em logradouros públicos, conforme especificado no Projeto Executivo.

CONSÓRCIO: MULTI ENGENHARIA LTDA. (empresa líder) e TIMES COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.

VALOR GLOBAL: R$3.844.998,41 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e
noventa e oito reais e quarenta e um centavos).

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

Belo Horizonte, 04 de julho de 2019

Genedempsey Bicalho Cruz

Superintendente


