
 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SMOBI 012/2020 RDC 
PROCESSO: N.º 01-118.646/19-04
OBJETO:  Contratação  de  serviços  técnico-profissionais  especializados  de  apoio  técnico,
elaboração  de  levantamentos  topográficos,  serviços  geotécnicos,  anteprojetos  e  projetos
executivos  de  arquitetura  e  complementares  para  empreendimentos  da saúde  e  assistência
social: CRPI (Tancredão), CERSAM-VN, CREAB-VN e Complexo de Imunização.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 19 de agosto de 2020, às 09:00 horas,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/20, para julgar a proposta comercial de

menor preço apresentada pela licitante ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., no

âmbito da licitação SMOBI 012/2020 RDC, nos termos do instrumento convocatório. 

Após a análise inicial dos documentos da proposta comercial foram realizadas diligências: via

e-mail  em 07 de agosto de 2020, solicitando o envio de composições de custo unitário (CPU’s)

ausentes na documentação e justificativas/correções de informações relativas às CPU’s e cronograma

físico-financeiro básico, e através do ofício  Of. CPL/ EXT/ENGEDER/20/2020 de 14 de agosto de

2020, solicitando a apresentação da composição de custo unitário  do serviço auxiliar  62.01.29 -

DESENVOLVIMENTO E DETALH. PROJ. ARQUIT. E ESTRUTURAL  (presente nas composições

dos  serviços  62.01.64,  62.01.50,  62.01.55  e  62.01.61) e  o  detalhamento  das  composições  dos

serviços  62.05.12 e  62.05.13 referentes  à  levantamento  planialtimétrico  cadastral.  Em ambas  as

diligências  a  licitante  apresentou  a  documentação  solicitada  corretamente  e  dentro  do  prazo

determinado.

A licitante apresentou os documentos da proposta comercial adequadamente no valor global

de R$263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais) sendo:

-  CRPI  (Tancredão):  R$79.726,59  (setenta  e  nove  mil,  setecentos  e  vinte  e  seis  reais  e

cinquenta e nove centavos);

- CERSAM-VN: R$112.022,12 (cento e doze mil, vinte e dois reais e doze centavos);



 

- CREAB-VN: R$32.448,74 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e

quatro centavos);

 - COMPLEXO DE IMUNIZAÇÃO: R$38.802,55 (trinta e oito mil, oitocentos e dois reais e

cinquenta e cinco centavos).

II – DECISÃO

Diante  da  comprovação  pela  licitante  da  exequibilidade  de  sua  proposta  comercial  e  da

ausência de erros insanáveis  que justifiquem sua desclassificação,  a  Comissão de licitação  julga

classificada  a  proposta  comercial  apresentada  pela  ENGEDER  ENGENHARIA  E

ARQUITETURA LTDA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 080/202019

Kely Cristina Santos Venier

Lucas Barbosa da Cunha           Germano Gonçalves dos Santos Filho

                     Moacir José da Silva Carvalho          Renato de Abreu Fortes



Kely Cristina Santos Venier <kely.santos@pbh.gov.br>

Licitação Smobi 012/2020 - RDC - Análise da documentação
4 mensagens

Lucas Barbosa da Cunha <lucas.b.cunha@pbh.gov.br> 7 de agosto de 2020 16:36
Para: contato@engeder.com.br
Cc: Kely Cristina Santos Venier <kely.santos@pbh.gov.br>

Prezado Sr. Douglas, boa tarde.

Entro em contato para solicitar a complementação da documentação e esclarecimentos referentes à informações
contidas na proposta comercial da Engeder para a licitação Smobi 012/2020 RDC conforme descrito a seguir:

1) Foram enviadas apenas as composições de custo unitário dos serviços extras (aqueles que estão no edital). No
entanto para análise completa da proposta comercial e atendimento do item 11.1.3 do edital é necessário o envio das
composições de todos os serviços. 

2) Foram apresentados dois percentuais de leis sociais: 20% para contratação de prestação de serviço e 11% para
sócios e administradores. No entanto, foi apresentado o cálculo do fator multiplicador K apenas para o percentual de
encargos de 20%. Solicitamos justificar a utilização de único fator K no cálculo dos preços de venda das categorias
profissionais ou promover correções caso seja necessário adotar um fator K diferenciado para os sócios
administradores.

3) Quantas horas mensais foram consideradas para determinação do custo horário das categorias profissionais? 

3) o fator multiplicador K, que incide sobre o custo horário ou mensal de mão de obra, está sendo adotado também
nos materiais, em detrimento ao uso TRDE (taxa de ressarcimento de despesas e encargos) que incide sobre as
despesas diretas (ver Edital: Apêndice III - Memória de Cálculo do Preço de Venda). Justificar e caso necessário
corrigir os cálculos.
 
3) O cronograma físico-financeiro do contrato não apresenta os valores e percentuais nas linhas Percentual Global
Simples, Valor Simples em R$, Percentual Global Acumulado e Valor Acumulado em R$. O cronograma deverá ser
complementado.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos caso necessário. 

Atenciosamente,

Lucas Barbosa da Cunha | Departamento de Apoio às Licitações - DPLI-SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua dos Guajajaras, 1107 | 16º andar | Lourdes | BH/MG
(31) 3277-8149 | www.pbh.gov.br 

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena
das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus
anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito
de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração
eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

ENGEDER - Regis da Silva <regis@engeder.com.br> 7 de agosto de 2020 16:43
Para: Lucas Barbosa da Cunha <lucas.b.cunha@pbh.gov.br>, contato@engeder.com.br
Cc: kely.santos@pbh.gov.br, douglas@engeder.com.br

Prezado Sr. Lucas, boa tarde!

Grato pelo retorno. Iremos analisar esses itens e lhe retornamos no início da próxima semana, seja com alguma



dúvida ou com os documentos já devidamente revisados. 

Saudações!

Atenciosamente,

Regis da Silva
Diretor Técnico – Depto Engenharia 
Cel.: +55 / (48) 99914-1513
regis@engeder.com.br
 

 

 

 

 

 

De: "Lucas Barbosa da Cunha" <lucas.b.cunha@pbh.gov.br>
Enviada: 2020/08/07 16:37:05
Para: contato@engeder.com.br
Cc: kely.santos@pbh.gov.br
Assunto: Licitação Smobi 012/2020 - RDC - Análise da documentação
 
Prezado Sr. Douglas, boa tarde.
 
Entro em contato para solicitar a complementação da documentação e esclarecimentos referentes à informações
contidas na proposta comercial da Engeder para a licitação Smobi 012/2020 RDC conforme descrito a seguir:
 
1) Foram enviadas apenas as composições de custo unitário dos serviços extras (aqueles que estão no edital). No
entanto para análise completa da proposta comercial e atendimento do item 11.1.3 do edital é necessário o envio das
composições de todos os serviços. 
 
2) Foram apresentados dois percentuais de leis sociais: 20% para contratação de prestação de serviço e 11% para
sócios e administradores. No entanto, foi apresentado o cálculo do fator multiplicador K apenas para o percentual de
encargos de 20%. Solicitamos justificar a utilização de único fator K no cálculo dos preços de venda das categorias
profissionais ou promover correções caso seja necessário adotar um fator K diferenciado para os sócios
administradores.
 
3) Quantas horas mensais foram consideradas para determinação do custo horário das categorias profissionais? 
 
3) o fator multiplicador K, que incide sobre o custo horário ou mensal de mão de obra, está sendo adotado também
nos materiais, em detrimento ao uso TRDE (taxa de ressarcimento de despesas e encargos) que incide sobre as
despesas diretas (ver Edital: Apêndice III - Memória de Cálculo do Preço de Venda). Justificar e caso necessário
corrigir os cálculos.
 
3) O cronograma físico-financeiro do contrato não apresenta os valores e percentuais nas linhas Percentual Global
Simples, Valor Simples em R$, Percentual Global Acumulado e Valor Acumulado em R$. O cronograma deverá ser
complementado.
 
Coloco-me à disposição para esclarecimentos caso necessário. 
 
Atenciosamente,
 
Lucas Barbosa da Cunha | Departamento de Apoio às Licitações - DPLI-SD
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Rua dos Guajajaras, 1107 | 16º andar | Lourdes | BH/MG
(31) 3277-8149 | www.pbh.gov.br 
 



 
Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena
das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus
anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito
de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declara&cce
dil;&ati lde;o eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

ENGEDER - Regis da Silva <regis@engeder.com.br> 10 de agosto de 2020 19:09
Para: lucas.b.cunha@pbh.gov.br, contato@engeder.com.br
Cc: kely.santos@pbh.gov.br, douglas@engeder.com.br

Prezado Sr. Lucas, boa noite!

Encaminho abaixo um link para download dos arquivos revisados. As planilhas sofreram alterações para
atendimento de todos os itens solicitados em seu e-mail.

Informo que consideramos 176 horas no mês para os profissionais (44 horas semanais). Parte das atividades serão
executadas por sócios administradores (arquiteto e engenheiro eletricista), que correspondem aos encargos de 11%.
Demais profissionais são com contratos de prestação de serviço e correspondem aos encargos de 20%. 

Link para download 
https://we.tl/t-UmIq53Pdt3 

Nos mantemos a disposição para eventuais revisões ou esclarecimentos. 

Por gentileza, peço que confirmes o recebimento deste e-mail.
 

Grato pela atenção!

Atenciosamente,

Regis da Silva
Diretor Técnico – Depto Engenharia Elétrica
Cel.: +55 / (48) 99914-1513
regis@engeder.com.br
 

 

 

 

 

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Kely Cristina Santos Venier <kely.santos@pbh.gov.br> 14 de agosto de 2020 14:34
Para: Comissao de Licitacoes - Snobi Sudecap <cpl.sudecap@pbh.gov.br>

Kely Cristina Santos Venier | Advogada Pública Autárquica - OAB/MG 133.005
Presidente da Comissão Permanente de Licitações SMOBI/SUDECAP - Portaria nº 80/2020
Superintendência de Desenvolvimento da Capital -  SUDECAP | Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura - SMOBI - Prefeitura de Belo Horizonte - MG
Rua dos Guajajaras, 1.107 | 16° Andar | Lourdes | BH/MG
(31) 3277-8149 | www.pbh.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Of. CPL/ EXT/ENGEDER/20/2020

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.

ASSUNTO: LICITAÇÃO SMOBI 012/2020 RDC 
PROCESSO N.º 01-118.646/19-04
OBJETO:  Contratação  de  serviços  técnico-profissionais  especializados  de  apoio  técnico,  elaboração  de
levantamentos  topográficos,  serviços  geotécnicos,  anteprojetos  e  projetos  executivos  de  arquitetura  e
complementares  para  empreendimentos  da  saúde  e  assistência  social:  CRPI  (Tancredão),  CERSAM-VN,
CREAB-VN e Complexo de Imunização.

À Engeder Engenharia e Arquitetura Ltda.

Prezado Senhor,

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de
Belo Horizonte, nomeada pela portaria conjunta SMOBI/SUDECAP Nº 080/2020, no uso de faculdades previstas no
art. 7º, §1º do decreto 7.581/2011, vem através deste solicitar esclarecimentos sobre informações contidas na proposta
comercial apresentada, no âmbito da licitação SMOBI 012/2020-RDC, conforme descritos a seguir:

1) As composições dos serviços 62.05.13 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 
10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO e 62.05.12 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO não apresentam quais os profissionais, 
equipamentos e materiais foram considerados para determinação do preço. Favor enviar a composição 
completa destes dois serviços;

2) Solicita-se apresentar a composição do serviço auxiliar 62.01.29 - DESENVOLVIMENTO E DETALH. 
PROJ. ARQUIT. E ESTRUTURAL presente nas composições dos serviços 62.01.64, 62.01.50, 62.01.55 
e 62.01.61.

A manifestação da empresa deverá ocorrer no prazo de dois (02) dias úteis,  a contar do recebimento deste
ofício.

Solicita-se que seja feito o envio do documento via e-mail e, posteriormente, protocolada cópia impressa e
assinada, por ocasião da entrega dos documentos fisicos da proposta comercial e habilitação.

Atenciosamente,

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº.080/2020

Ao Senhor
Douglas da Silva de Souza
Engeder Engenharia e Arquitetura Ltda.
Avenida Atlântica nº 80, Itapirubá – Imbituba/SC

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP
                                           Rua Guajajaras, 1107 – Bairro: Lourdes

  Belo Horizonte - MG


































































