
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 13/2020

Às 14:02 horas do dia 18 de Setembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 080/2020 de 26/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 13/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 132020. Objeto: Objeto: Serviço
técnico profissional especializado para análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboração de estudos de alternativa
e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental, para redução dos riscos de
inundação ao longo do curso do Córrego do Leitão..
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.

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

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

1
Estudos e Projetos de Saneamento - Gerência de Bacias

Serviço técnico profissional especializado para análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboração de estudos de
alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental, para redução dos
riscos de inundação ao longo do curso do Córrego do Leitão.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 1.160.598,5400

1 - Estudos e Projetos de Saneamento - Gerência de Bacias

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroValor Unit.(R$) Valor Global (R$)

11.871.903/0001-64 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 522.269,3430 522.269,3430 17/09/2020
11:41:20

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboração de estudos
de alternativas e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia  de saneamento ambiental para
redução dos riscos de inundação ao longo do curso do Córrego do Leitão.

07.169.280/0001-05 KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 545.000,0000 545.000,0000 18/09/2020
12:16:07

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboração de estudos
de alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental, para
redução dos riscos de inundação ao longo do curso do Córrego do Leitão.
(VALIDADE DA PROPOSTA: 150 (cento e cinquenta) dias.

90.333.790/0001-10 ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA

Não - 1 1.004.334,1000 1.004.334,1000 18/09/2020
11:16:40

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para análise e diagnóstico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboração de estudos
de alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia de saneamento ambiental, para
redução dos riscos de inundação ao longo do curso do Córrego do Leitão.

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

11.871.903/0001-64 522.269,343018/09/2020 14:02:00:447
07.169.280/0001-05 545.000,000018/09/2020 14:02:00:447
90.333.790/0001-10 1.004.334,100018/09/2020 14:02:00:447

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
11.871.903/0001-64.

18/09/2020 14:13:54

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
11.871.903/0001-64, para envio de anexo.

23/09/2020 09:01:01

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-
64, pelo melhor lance de R$ 522.269,3430.

08/10/2020 15:02:36

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 90.333.790/0001-10,
registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de
julgamento de proposta.

08/10/2020 15:04:19

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 11.871.90308/10/2020 15:09:36

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

HISTÓRICO DO ITEM
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

/0001-64.
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:

11.871.903/0001-64, para envio de anexo.
09/10/2020 15:32:37

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, pelo
melhor lance de R$ 522.269,3430. Motivo: Não comprovação das exigências de capacidade técnica
profissional constantes do item 12.1.3.2.1 do edital..

15/10/2020 15:43:42

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.

15/10/2020 15:44:18

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

15/10/2020 15:47:27

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

20/10/2020 09:59:35

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

22/10/2020 16:36:53

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

27/10/2020 16:01:44

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF:
07.169.280/0001-05, pelo melhor lance de R$ 545.000,0000.

27/10/2020 16:03:47

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

27/10/2020 16:04:07

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

29/10/2020 09:00:48

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

03/11/2020 11:22:55

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

03/11/2020 16:00:16

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

03/11/2020 16:09:44

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 90.333.790/0001-10,
registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de
habilitação.

03/11/2020 16:17:56

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

90.333.790/0001-10 08/10/2020 15:04:19 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

11.871.903/0001-64 15/10/2020 15:44:18 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro KELY CRISTINA SANTOS VENIER e CPF: 7398717652 na licitação como Presidente.03/08/2020 10:51:45
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
03/08/2020 10:51:45

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

03/08/2020 10:51:45

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.03/08/2020 10:51:45
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.03/08/2020 10:51:45
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.03/08/2020 10:51:45
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.08/10/2020 15:02:36
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/11/2020 às 16:30.03/11/2020 16:10:34

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Senhor Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 11.871.903/0001-64, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

18/09/2020 14:05:22

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Prezado Senhor Fornecedor apresentar a documentação relativa
à proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de 02 dias úteis. Assim, o prazo para envio
se encerra no dia 22/09/2020. Retomamos esta sessão no dia 23/09/2020 às 09:00h.

18/09/2020 14:08:38

Fornecedor responde Prezado presidente. Apresentaremos a documentação conforme termos no edital. Obrigado18/09/2020 14:10:23
Presidente fala A sessão será retomada no dia 22/09/2020 (quarta-feira) às 9 horas quando será encerrada a convocação

do anexo. Estejam todos online.
18/09/2020 14:11:08

Presidente fala Senhor Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

18/09/2020 14:13:54

Presidente fala CORREÇÃO: A sessão será retomada no dia 23/09/2020 (quarta-feira) às 09:00 horas quando será
encerrada a convocação do anexo. Estejam todos online.

18/09/2020 15:09:47

Presidente fala Senhor fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 11.871.903/0001-64, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

23/09/2020 09:01:01

Presidente fala A documentação referente a proposta comercial foi apresentada tempestivamente pela licitante TECHVIAS
ENGENHARIA LTDA. Esta sessão será suspensa para análise dos documentos. Retomamos o julgamento
da proposta comercial no dia 30/09/2020, às 16:00h! Estejam todos online!

23/09/2020 09:04:41

Presidente fala Prezados Senhores boa tarde! Não foi possível findar a análise da proposta comercial apresentada .
Dessa forma, retomaremos o julgamento no dia 02/10/2020, às 15:30h!

30/09/2020 16:10:46

Presidente fala Prezados, boa tarde. Não foi possível findar a análise da proposta comercial apresentada. Retomaremos
esta sessão no dia 08/10/2020 às 15:00h. Estejam todos online!

02/10/2020 15:31:08

Presidente fala Prezados boa tarde!08/10/2020 15:00:35
Presidente fala Após analise inicial dos documentos referentes à proposta comercial foi realizada diligência via e-mail, em

01/10/2020, através do ofício CPL/EXT/TECHVIAS/31/2020, solicitando correções e comprovação de
exequibilidade de sua proposta comercial. Em resposta, na data de 5/10/2020, a licitante procedeu às
correções e comprovou a exequibilidade dos preços ofertados.

08/10/2020 15:02:11

Presidente fala 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 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.

08/10/2020 15:02:30

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

08/10/2020 15:02:36

Presidente fala Senhor Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

08/10/2020 15:09:36

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Prezado fornecedor fica convocado para apresentação da08/10/2020 15:09:53
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

documentação de habilitação nos termos do item 12 do edital no prazo de 24 horas.
Presidente fala A sessão será retomada, amanhã, dia 09/10/2020, às 15:30h quando será encerrada a convocação.08/10/2020 15:11:18
Presidente fala A ata de julgamento da proposta comercial e resposta de diligência será disponibilizada no site da PBH no

link https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-013-
2020.

08/10/2020 15:16:28

Presidente fala Senhor fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 11.871.903/0001-64, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

09/10/2020 15:32:37

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde! A licitante apresentou tempestivamente a documentação de
habilitação.Suspenderemos esta sessão para análise dos documentos. Retomamos o julgamento de
habilitação no dia 15/10/2020, às 15:30h! Estejam todos online!

09/10/2020 15:39:53

Presidente fala Prezados(as) Senhores(as), boa tarde! Passaremos ao julgamento da habilitação da licitante classificada
em primeiro lugar: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.

15/10/2020 15:33:32

Presidente fala A interessada apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade
fiscal e econômico-financeira, conforme item 12 do edital. Porém em relação à qualificação técnica, não
foram atendidos todos os requisitos exigidos no edital.

15/10/2020 15:36:52

Presidente fala A licitante não comprovou a capacidade técnica profissional exigida no subitem 12.1.3.2.1 referente à
COORDENAÇÃO. Com efeito, os atestados apresentados não comprovam a execução, por seus
profissionais, na qualidade de Responsáveis Técnicos, dos serviços de supervisão ou coordenação técnica
de projetos de infraestrutura urbana.

15/10/2020 15:39:18

Presidente fala O atestado apresentado para comprovação de referida atividade consta que a profissional engenheira civil
Dariane Miranda Pereira, executou a elaboração de projetos, mas não há comprovação de que esta tenha
efetivamente exercido a função de coordenador/supervisor.

15/10/2020 15:40:28

Presidente fala Dessa forma, dada a não comprovação das exigências de capacidade técnica profissional, resta inabilitada
a licitante TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.

15/10/2020 15:42:27

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

15/10/2020 15:43:42

Fornecedor responde Senhor Presidente a TECHVIAS ENGENHARIA LTDA manifestou através do sistema a intenção de
recurso.

15/10/2020 15:44:43

Presidente fala A ata de julgamento da fase de habilitação será disponibilizada no site da pbh no link:
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-013-2020

15/10/2020 15:46:09

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

15/10/2020 15:47:27

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Prezado(a) Senhor(a), enviar a documentação
relativa a proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de dois dias úteis. O prazo encerra
dia 19/10/2020.

15/10/2020 15:50:30

Fornecedor responde Sim, providenciaremos no prazo.15/10/2020 15:52:01
Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 20/10/2020, às 10:00h, quando encerraremos a convocação15/10/2020 15:53:40
Presidente fala Prezados(as), bom dia.20/10/2020 09:59:29
Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
20/10/2020 09:59:35

Presidente fala A documentação relativa a proposta comercial foi apresentada tempestivamente pela licitante KF2
ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. Retomaremos esta sessão para julgamento da proposta
comercial no dia 27/10/2020 às 16:00h.

20/10/2020 10:05:50

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Conforme consta em resposta de questionamento
publicada em 17/09/2020, houve um equívoco na unidade de medida constante do item 65.12.02 - Ground
Penetration Radar (GDR) da planilha de orçamento, devendo ser considerada a medida em metros
lineares e não em metros quadrados. Os demais itens não sofreram alteração. A licitante não consegue
alterar a planilha para correção, por isso estamos disponibilizando via email e site da PBH uma planilha
com a unidade de medida corrigida.

22/10/2020 16:35:36

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Gentileza preencher a planilha corrigida em excel e
enviar via Sistema Comprasnet, em substituição á anteriormente enviada. Será feita convocação para que
a licitante consiga anexar o documento.

22/10/2020 16:36:41

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

22/10/2020 16:36:53

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Gentileza anexar o documento no Sistema até o dia
26/10/2020. Fica mantida a sessão para julgamento da proposta comercial no dia 27/10/2020 às 16:00h.

22/10/2020 16:38:13

Fornecedor responde Providenciamos o preenchimento na nova planilha corrigida e já anexamos no Sistema .23/10/2020 15:13:48
Presidente fala Prezados, boa tarde!27/10/2020 16:01:18
Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
27/10/2020 16:01:44

Presidente fala Após a análise da documentação apresentada pela licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
verificou-se que ela atendeu as exigências referentes à proposta comercial e demais documentos exigidos
no item 11 do edital, sendo sua proposta comercial classificada.

27/10/2020 16:03:40

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

27/10/2020 16:03:47

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

27/10/2020 16:04:07

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Fica a licitante convocada para apresentação dos
documentos de habilitação nos termos do item 12 do edital.

27/10/2020 16:05:16

Fornecedor responde Providenciaremos a apresentação dos documentos pelo sistema Comprasnet.27/10/2020 16:06:03
Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 29/10/2020, às 9:00h quando será feito o encerramento da convocação!

Estejam atentos!
27/10/2020 16:08:46

Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

29/10/2020 09:00:48

Presidente fala Senhores, bom dia! A licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI apresentou tempestivamente
a documentação de habilitação. Suspenderemos esta sessão para análise dos documentos e realizaremos
o julgamento da habilitação no dia 03/11/2020, às 16:00h! Estejam todos online!

29/10/2020 09:02:42

Presidente fala Após a análise dos documentos de habilitação apresentados mostra-se necessária a realização de
diligência para complementação de documento nos termos do art. 7º do decreto 7.581/2011 e item 11.8 do
edital: É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a
substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir
impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.

03/11/2020 11:18:52

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Dessa forma considerando que o vício encontrado
não é insanável e destina-se  a complementar informações já constantes de outros documentos juntados,
solicitamos a apresentação do comprovante de inclusão do profissional Thiago de Freitas Tesljuk no
quadro permanente da licitante, nos termos do item 12.1.3.2.4. do edital.

03/11/2020 11:19:16

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - O documento deve ser apresentado via Sistema
Comprasnet até às 15:30h de hoje, 03/11/2020, mantendo-se a sessão de julgamento de habilitação às
16:00h!

03/11/2020 11:21:30

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

03/11/2020 11:22:55

Fornecedor responde Providenciado o solicitado, juntando o Contrato do Profissional Thiago de Freitas Tesljuk03/11/2020 15:50:08
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MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

03/11/2020 16:00:16

Presidente fala Senhores boa tarde! Passaremos ao julgamento da documentação de habilitação apresentada pela KF2
ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREL.

03/11/2020 16:01:41

Presidente fala A diligência realizada nesta data, foi tempestivamente atendida pela licitante, tendo apresentado o contrato
de prestação de serviços firmado entre a empresa e o profissional Thiago de Freitas Tesljuk.

03/11/2020 16:03:36

Presidente fala A licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. apresentou adequadamente a documentação
referente à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação técnica e econômica
financeira exigida no edital.

03/11/2020 16:07:38

Presidente fala Considerando a inexistência de vícios insanáveis, bem como  a aplicação do formalismo moderado e
privilegiando a finalidade pública almejada, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa, a Comissão
de Licitação decide pela habilitação da licitante KF2 ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELI.

03/11/2020 16:09:02

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

03/11/2020 16:09:44

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 03/11/2020 às 16:30.03/11/2020 16:10:34
Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Fica a licitante convocada ao envio dos documentos

relativos à proposta comercial e habilitação impressos e assinados, nos termos do item 13 do edital, no
prazo de 3 dias úteis.

03/11/2020 16:11:20

Fornecedor responde Providenciaremos o envio dos documentos no prazo estabelecido de 3 dias úteis.03/11/2020 16:12:57

KELY CRISTINA SANTOS VENIER
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 16:36 horas do dia 03 de Novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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