
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 14/2020

Às 15:00 horas do dia 11 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 14/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 142020. Objeto: Objeto: Contratação
de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste..
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
Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos,
anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 598.000,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 934.470,5700

1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

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$) Valor Global (R$)

11.454.795/0001-24 JM PJ - CONSTRUTORA E
TELECOMUNICACOES EIRELI -

Sim Sim 1 357.900,0000 357.900,0000 11/09/2020
14:24:01

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços
geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste.

68.636.182/0001-25 ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E
URBANISMO SS LTDA

Sim Sim 1 437.750,0000 437.750,0000 11/09/2020
13:52:59

Descrição detalhada do objeto ofertado:
SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS
TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE, ATENDENDO AO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

19.891.447/0001-26 WDS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 513.958,8200 513.958,8200 10/09/2020
17:54:15

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA
APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS
GEOTÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE

10.266.352/0001-47 CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA.

Sim Sim 1 592.000,0000 592.000,0000 11/09/2020
14:30:19

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços
geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste.

10.568.340/0001-77 AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 598.000,0000 598.000,0000 11/09/2020
07:46:15

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços
geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste.

81.188.542/0001-31 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA Não - 1 598.463,9000 598.463,9000 11/09/2020
08:24:44

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste

24.483.561/0001-57 L DO N SOUSA Sim Sim 1 607.405,8700 607.405,8700 10/09/2020
17:06:26

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços profissionais técnicos especializados para
apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços

HISTÓRICO DO ITEM
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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$) Valor Global (R$)

geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e
complementares para empreendimentos da saúde.

09.492.173/0001-49 GRUPO - ARQUITETOS E URBANISTAS LTDA Sim Sim 1 635.439,9900 635.439,9900 10/09/2020
16:12:48

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para os seguintes equipamentos públicos: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro e
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, conforme as especificações contidas no ANEXO I – Projeto Básico de Licitação.

65.143.315/0001-33 VICTORIA TASSARA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

Sim Sim 1 654.128,9300 654.128,9300 11/09/2020
14:33:58

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado
O objeto ofertado refere-se à contratação de serviços técnicos especializados da Engenharia Civil como apoio técnico, levantamento topográfico,
serviços geotécnicos e projetos de arquitetura e engenharia para duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), descritas abaixo, visando cumprir
o Programa de Necessidade elaborado pela SMSA, o cumprimento do programa mínimo para UPA Porte VIII do Ministério de Saúde e
adequações para atendimento à legislação da VISA bem como norma de acessibilidade.
Os empreendimentos são:
•	UPA – BARREIRO – REFORMA E AMPLIAÇÃO
Localiza-se na Rua Aurélio Lopes, nº20, Bairro Diamante.
•	UPA OESTE – REFORMA E AMPLIAÇÃO
Localiza-se na Avenida Barão Homem de Melo, 1710, Bairro Jardim América.

Trata-se de modificações com acréscimo aproveitando parcialmente a estrutura existente, preveem ampliação e qualificação da urgência, salas
de atendimentos, criação de atendimento rápido dentre outras adequações e melhorias.
O Objeto para os dois empreendimentos acima contemplam os seguintes serviços: Levantamento Topográfico cadastral completo; sondagens,
ensaios e parecer geotécnico; conferência atualização e complementação cadastral; anteprojetos e projetos executivos: arquitetônico (com
memorial descritivo); ar condicionado; Cabeamento Estruturado; Comunicação Visual; Drenagem Pluvial; Elétrico; Iluminação de Emergência;
Engradamento Metálico; Estrutural de Fundações e Contenções e Soluções de Escoramento; Exaustão Mecânica; Gases Medicinais;
Hidrosanitário; Impermeabilização; Irrigação; Luminotécnico; Paisagismo; Prevenção e Combate a Incêndio; SPDA e Pânico; Sonorização e
Alarme/CFTV; Terraplenagem; Perspectiva colorida (caso necessário); Projeto Legal e Elaboração; Elaboração e Representação da
compatibilização dos projetos; Estimativa de Custo - etapa anteprojeto e Planilha de Quantitativos, Memória e Orçamento referencial – etapa
executivo; Memoriais descritivos, Especificações Técnicas e Metodologia Executiva e Elaboração do Planejamento/Relatório das Etapas da
Obra.
Todos os serviços acima serão desenvolvidos conforme Procedimento Padrão da SUDECAP, Estudos preliminares, apêndices e anexos do
Edital, normas técnicas e legislação pertinente e serão aprovados nos órgãos afins.

14.695.455/0001-83 CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. Sim Sim 1 719.542,3300 719.542,3300 11/09/2020
11:12:52

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Prestação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos,
anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para os seguintes equipamentos públicos: Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Barreiro e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste
Validade: 100 (cem) dias

05.133.376/0002-79 CONSMARA ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 745.696,3600 745.696,3600 10/09/2020
09:26:55

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE.
A Proposta terá validade de 100 (cem) dias a contar da data de entrega.

06.200.718/0001-08 FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S Sim Sim 1 747.576,6200 747.576,6200 08/09/2020
12:43:32

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE.

09.400.290/0001-35 URBANA ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Sim Sim 1 819.000,0000 819.000,0000 24/08/2020
11:49:26

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA
APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS
GEOTÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE.

08.201.319/0001-97 HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO
LTDA

Sim Sim 1 934.470,5700 934.470,5700 31/08/2020
15:43:57

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços
geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste.

05.062.405/0001-78 TERA LTDA Sim Sim 1 934.470,5700 934.470,5700 01/09/2020
09:58:11

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços
geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - upa barreiro e upa oeste.

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

09.400.290/0001-35 819.000,000011/09/2020 15:00:35:850
08.201.319/0001-97 934.470,570011/09/2020 15:00:35:850
05.062.405/0001-78 934.470,570011/09/2020 15:00:35:850
06.200.718/0001-08 747.576,620011/09/2020 15:00:35:850
05.133.376/0002-79 745.696,360011/09/2020 15:00:35:850
09.492.173/0001-49 635.439,990011/09/2020 15:00:35:850
24.483.561/0001-57 607.405,870011/09/2020 15:00:35:850
19.891.447/0001-26 513.958,820011/09/2020 15:00:35:850
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CPF/CNPJData/Hora Registro Valor (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

10.568.340/0001-77 598.000,000011/09/2020 15:00:35:850
81.188.542/0001-31 598.463,900011/09/2020 15:00:35:850
14.695.455/0001-83 719.542,330011/09/2020 15:00:35:850
68.636.182/0001-25 437.750,000011/09/2020 15:00:35:850
11.454.795/0001-24 357.900,000011/09/2020 15:00:35:850
10.266.352/0001-47 592.000,000011/09/2020 15:00:35:850
65.143.315/0001-33 654.128,930011/09/2020 15:00:35:850

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI
-, CPF/CNPJ: 11.454.795/0001-24.

11/09/2020 15:03:11

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E
TELECOMUNICACOES EIRELI -, CPF/CNPJ: 11.454.795/0001-24, para envio de anexo.

16/09/2020 10:00:15

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -,
CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-24, pelo melhor lance de R$ 357.900,0000.

29/09/2020 16:06:06

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -, CPF/CNPJ:
11.454.795/0001-24. Motivo: A licitante não comprovou a qualificação técnica-profissional exigida em todos
os subitens do item 12.1.3.2 do edital..

29/09/2020 16:16:20

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF: 11.454.795/0001-
24, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de
habilitação.

29/09/2020 16:17:45

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS
LTDA, CPF/CNPJ: 68.636.182/0001-25.

29/09/2020 16:19:36

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E
URBANISMO SS LTDA, CPF/CNPJ: 68.636.182/0001-25, para envio de anexo.

02/10/2020 16:04:48

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA,
CNPJ/CPF: 68.636.182/0001-25, pelo melhor lance de R$ 437.750,0000. Motivo: Empresa não apresentou
os documentos relativos à proposta comercial exigidos no item 11 do edital..

02/10/2020 16:07:40

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 19.891.447/0001-
26.

02/10/2020 16:09:20

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
19.891.447/0001-26, para envio de anexo.

13/10/2020 09:19:23

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 19.891.447/0001-
26.

20/10/2020 15:08:07

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
19.891.447/0001-26, para envio de anexo.

26/10/2020 16:05:15

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 19.891.447/0001-26,
pelo melhor lance de R$ 513.958,8200.

26/10/2020 16:09:54

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 19.891.447/0001-26. Motivo: A licitante
não comprovou a qualificação técnica-profissional exigida em todos os subitens do item 12.1.3.2 do edital..

26/10/2020 16:27:46

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.,
CPF/CNPJ: 10.266.352/0001-47.

26/10/2020 16:31:01

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA., CPF/CNPJ: 10.266.352/0001-47, para envio de anexo.

30/10/2020 12:01:57

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.,
CPF/CNPJ: 10.266.352/0001-47.

03/11/2020 17:50:54

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, registrou intenção
de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

07/11/2020 19:38:55

Exclusão Intenção Recurso Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, excluiu a
intenção de recurso.

10/11/2020 17:02:02

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA., CPF/CNPJ: 10.266.352/0001-47, para envio de anexo.

11/11/2020 14:00:27

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, registrou intenção
de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

11/11/2020 16:22:00

Exclusão Intenção Recurso Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, excluiu a
intenção de recurso.

12/11/2020 07:28:02

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ/CPF:
10.266.352/0001-47, pelo melhor lance de R$ 592.000,0000.

12/11/2020 16:04:04

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.,
CPF/CNPJ: 10.266.352/0001-47.

12/11/2020 16:04:50

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA., CPF/CNPJ: 10.266.352/0001-47, para envio de anexo.

13/11/2020 16:16:03

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CPF/CNPJ:
10.266.352/0001-47. Motivo: Devido a não comprovação da exigência de qualificação econômica-
financeira constante do item 12.1.4.1 do edital, não apresentou patrimônio líquido mínimo exigido..

18/11/2020 16:07:58

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.

18/11/2020 16:08:27

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 10.568.340/0001-77, para envio de anexo.

23/11/2020 10:30:06

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.

23/11/2020 16:20:38

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 10.568.340/0001-77, para envio de anexo.

01/12/2020 15:02:00

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
10.568.340/0001-77, pelo melhor lance de R$ 598.000,0000.

01/12/2020 15:05:07

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.

01/12/2020 15:12:53

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 10.568.340/0001-77, para envio de anexo.

02/12/2020 15:31:45

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ/CPF: 10.266.352/0001-47, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta.

07/12/2020 16:40:01

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:
10.568.340/0001-77.

09/12/2020 16:15:02

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.
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CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

11.454.795/0001-24 29/09/2020 16:17:45 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
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

10.266.352/0001-47 07/12/2020 16:40:01 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.27/08/2020 16:16:02
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
27/08/2020 16:16:02

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

27/08/2020 16:16:02

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.27/08/2020 16:16:02
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.27/08/2020 16:16:02
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.27/08/2020 16:16:02
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.29/09/2020 16:06:06
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2020 às 17:00.09/12/2020 16:15:26
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Presidente fala Boa tarde senhores!11/09/2020 15:02:47
Presidente fala Senhor Fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -, CNPJ/CPF:

11.454.795/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
11/09/2020 15:03:11

Presidente fala Senhor Fornecedor, enviar os documentos relativos a proposta comercial nos termos do item 11 do edital.11/09/2020 15:07:48
Presidente fala Para JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - - A documentação deverá ser anexada

no Comprasnet, no prazo de dois dias úteis.Assim, o prazo para envio se encerra no dia 15/09/2020.
Retomamos esta sessão no dia 16/09/2020, às 10:00h!

11/09/2020 15:09:27

Fornecedor responde ok Sr. Pregoeiro11/09/2020 15:10:04
Presidente fala Senhor fornecedor JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -, CPNJ/CPF:

11.454.795/0001-24, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

16/09/2020 10:00:15

Presidente fala Prezados Senhores, bom dia! A licitante convocada JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES
EIRELI apresentou tempestivamente os documentos relativos a proposta comercial e habilitação.
Suspenderemos esta sessão para análise dos documentos e retomamos o julgamento da proposta
comercial e habilitação no dia 24/09/2020, às 16:00h! Estejam todos online!

16/09/2020 10:03:36

Presidente fala Prezados senhores, boa tarde! Não foi possível findar a análise da documentação da proposta comercial
apresentada . Sendo assim remarco esta sessão para o dia 29/09/2020, às 16:00h, quando realizaremos o
julgamento da proposta comercial e habilitação! Estejam todos online!

24/09/2020 16:05:15

Presidente fala Boa tarde Senhores! Após análise da proposta comercial apresentada pela licitante JM PJ -
CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIREL a 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 decide pela classificação de sua proposta comercial.

29/09/2020 16:05:45

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

29/09/2020 16:06:06

Presidente fala Considerando que a licitante JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI apresentou a
documentação de habilitação juntamente com a proposta comercial, passaremos ao julgamento da
habilitação.

29/09/2020 16:07:39

Presidente fala Após análise da documentação apresentada, verificou-se que a licitante JM PJ - CONSTRUTORA E
TELECOMUNICACOES EIRELI não comprovou a qualificação técnica-profissional exigida em todos os
subitens do item 12.1.3.2 do edital, sendo esta inabilitada.

29/09/2020 16:11:56

Presidente fala A licitante apresentou dois atestados devidamente registrados no CREA que referem-se a elaboração de
projetos na área da saúde, porém ambos tem por responsável técnica a mesma profissional.

29/09/2020 16:13:16

Presidente fala Considerando que o mesmo profissional não poderá ser responsável por mais de duas funções, conforme
disposto no item 6.5 – anexo 1 – Projeto Básico da Licitação e que a comprovação de capacidade técnica
dos profissionais que assumiram as funções de projetistas arquitetônico, elétrico e hidrossanitário (itens
12.1.3.2.2 a 12.1.3.2.4 e 12.1.3.2.5 do edital)  devam ser através de atestados de execução de projetos na
área da saúde, verifica-se que não foram atendidas as exigências.

29/09/2020 16:14:01

Presidente fala A ata de julgamento de habilitação será disponibilizada no site da PBH no link da licitação
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-014-2020

29/09/2020 16:15:49

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

29/09/2020 16:16:20

Presidente fala Senhor Fornecedor ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA, CNPJ/CPF:
68.636.182/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

29/09/2020 16:19:36

Presidente fala Para ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - Senhor fornecedor, providenciar o
envio dos documentos referente a proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de 2 dias
úteis.

29/09/2020 16:21:11

Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 02/10/2020, às 16:00h, quando será encerrada a convocação!29/09/2020 16:23:29
Presidente fala Senhor fornecedor ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA, CPNJ/CPF:

68.636.182/0001-25, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

02/10/2020 16:04:48

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

02/10/2020 16:07:40

Presidente fala Senhor Fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 19.891.447/0001-26, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

02/10/2020 16:09:20

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - Senhor Fornecedor, providenciar o envio dos documentos referentes a
proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de 2 dias úteis.

02/10/2020 16:12:40

Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 07/10/2020, às 09:00hs, quando será encerrada a convocação. Estejam
todos presentes!

02/10/2020 16:14:56

Fornecedor responde Boa Tarde a todos, Sr Presidente estarei Providenciando02/10/2020 17:40:39
Presidente fala Bom dia Senhores fornecedores! A licitante convocada  WDS ENGENHARIA LTDA apresentou

tempestivamente sua proposta comercial. No entanto, verificou-se que não foram apresentadas as
composições de custos unitários exigidas pelo item 11.1.3 do edital.

07/10/2020 09:04:37

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - Considerando a aplicação do princípio do formalismo moderado e  no
uso de faculdades previstas no art. 7º, §1º do decreto 7.581/2011 e item 11.8 do edital, requer-se que a
licitante complemente a instrução do processo com a apresentação das composições de custos unitários
no prazo de dois dias úteis.

07/10/2020 09:07:29

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - Deverão ser apresentado o detalhamento das Composições de Custos
Unitários de TODOS os itens constantes da(s) Planilha(s) de Orçamento, indicando os quantitativos de

07/10/2020 09:09:02
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consumo de cada insumo que forma o custo unitário, na forma impressa e em meio digital, em formato
Microsoft Excel, editável.

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - O prazo para apresentação das composições se encerra no dia
09/10/20. Retomamos esta sessão no dia 13/10/2020, às 9:00h, quando será encerrada a convocação de
anexo. Estejam todos atentos!

07/10/2020 09:11:17

Fornecedor responde Bom dia.
Senhor pregoeiro. iremos complementar o processo. Obrigado.

07/10/2020 09:11:35

Presidente fala Senhor fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 19.891.447/0001-26, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

13/10/2020 09:19:23

Presidente fala Prezados(as), bom dia.13/10/2020 09:22:36
Presidente fala A licitante WDS ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 19.891.447/0001-26, apresentou tempestivamente o

detalhamento das Composições de Custos Unitários. Retomaremos esta sessão para julgamento da
proposta
comercial no dia 20/10/2020, às 15:00h. Estejam todos online!

13/10/2020 09:25:09

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde!20/10/2020 15:02:26
Presidente fala Não foi possível findar a análise da proposta comercial apresentada pela licitante WDS ENGENHARIA

LTDA, pois são necessários alguns esclarecimentos sobre os valores de mão de obra adotados.
20/10/2020 15:03:50

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - Desta forma, solicitamos à empresa:
1) Informações em relação ao regime de contratação adotado e a quantidade de horas mensais que foram
consideradas nos cálculos para determinação dos preços de venda dos profissionais;
2) Confirmação do pagamento dos pisos salariais dos profissionais;

20/10/2020 15:05:23

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - 3) Observa-se que o salário/hora de uma mesma categoria profissional
possui valores distintos nas composições (exemplo: Engenheiro intermediário: R$76,33, R$76,28,
R$76,35, R$76,30, R$76,29 e R$76,36). Tratam-se de profissionais com salários distintos? Caso
necessário, providenciar alterações para adequar os valores de tal maneira que reflita as formas de
contratação de mão de obra a ser utilizada pela Licitante na execução do Contrato.

20/10/2020 15:06:21

Presidente fala Para WDS ENGENHARIA LTDA - O prazo para envio dos esclarecimentos e documentos corrigidos é de
dois dias úteis, findando em 22/10/2020. Os documentos deverão ser enviados via Sistema Comprasnet.

20/10/2020 15:07:48

Presidente fala Senhor Fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 19.891.447/0001-26, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

20/10/2020 15:08:07

Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 26/10/2020, às 16:00h, para julgamento da proposta comercial e
habilitação!

20/10/2020 15:10:34

Fornecedor responde Srº Presidente, boa tarde, Boa tarde a todos, estaremos providenciando as alterações conforme solicitado20/10/2020 15:28:36
Presidente fala Senhor fornecedor WDS ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 19.891.447/0001-26, o prazo para envio de

anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
26/10/2020 16:05:15

Presidente fala Senhores, boa tarde! A licitante WDS ENGENHARIA LTDA apresentou as Composições de custos
corrigidas via Sistema Comprasnet, atendendo a diligência realizada.

26/10/2020 16:06:57

Presidente fala Dessa forma, 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 WDS ENGENHARIA LTDA.

26/10/2020 16:09:37

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

26/10/2020 16:09:54

Presidente fala Considerando que a licitante já apresentou a documentação de habilitação, passaremos ao julgamento
desta.

26/10/2020 16:11:52

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.

26/10/2020 16:15:46

Presidente fala No entanto, em relação à qualificação técnica-profissional não foram atendidas todas as exigências
editalícias. o engenheiro civil Wecsley Duarte de Souza comprovou, através de atestado emitido pela
Prefeitura Municipal de Barreiras/BA e registrado no Crea-BA, a execução dos serviços de Elaboração de
projetos do Hospital Veterinário Municipal de Barreiras com elaboração de projetos e orçamento que
atendem as exigências dos itens 12.1.3.2.3, 12.1.3.2.4, 12.1.3.2.5 e 12.1.3.2.6 do edital.

26/10/2020 16:17:10

Presidente fala No entanto, este profissional poderia assumir no máximo duas especialidades, conforme disposto no item
6.5 do Anexo I - projeto básico do edital. Ademais,  é necessária a apresentação de atestado de
capacidade técnica, devidamente registrados na entidade profissional, em nome dos  profissionais que
efetivamente exercerão as funções durante a execução do contrato, nos termos do item 11.1.3.2 do edital.

26/10/2020 16:20:47

Presidente fala Não foram apresentados atestados de capacidade técnico-profissional em nome dos profissionais
Jefferson Costa Conceição Silva (engenheiro eletricista) Maurício Rosas Santos (engenheiro eletricista e
engenheiro de segurança do trabalho), Moema Sales Medeiros (arquiteta) e Paulo Ximenes Aragão Filho
(engenheiro mecânico) conforme estabelece o item 12.1.3.2 do edital,

26/10/2020 16:22:54

Presidente fala comprovando a execução de projetos na área da Saúde, coordenação de contrato de projetos para
edificações e/ou elaboração de orçamentos e levantamento de quantitativos de materiais de projetos civis.
Desta forma, a licitante não atendeu a todas as exigências de demonstração de qualificação técnica
profissional.

26/10/2020 16:23:46

Presidente fala Em relação à Capacidade técnico-operacional da licitante esta restou comprovada através de atestado
expedido pela Prefeitura Municipal de Barreiras/BA, de execução de Serviços de engenharia e arquitetura
para reforma, ampliação e construção de unidades de saúde do município. Unidade USF XXIII – Dr.
Eduardo Medrado – São Paulo - Área 220,20 m2, de que a licitante executou diretamente serviços de
elaboração de projetos, atendendo aos itens 12.1.3.3.1 a 12.1.3.3.5 do edital.

26/10/2020 16:24:15

Presidente fala Dessa forma, dado ao não atendimento das exigências de habilitação técnica profissional, a CPL decide
pela inabilitação da licitante. A ata de inabilitação será disponibilizada no site da PBH, no link da licitação
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-014-2020.

26/10/2020 16:26:23

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

26/10/2020 16:27:46

Presidente fala Senhor Fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ/CPF: 10.266.352/0001-47,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

26/10/2020 16:31:01

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - Dada a inabilitação da licitante WDS
ENGENHARIA LTDA. fica a licitante convocada para apresentar os documentos relativos a proposta
comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de dois dias úteis.

26/10/2020 16:32:33

Presidente fala Retomaremos esta sessão, no dia 29/10/2020, às 9:00h, quando será encerrada a convocação! Estejam
todos atentos!

26/10/2020 16:33:38

Fornecedor responde Boa tarde Sr. Pregoeiro! estamos ajustando nossa proposta comercial para enviar.26/10/2020 16:33:42
Presidente fala Senhores, bom dia! A licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. apresentou

tempestivamente os documentos da proposta comercial. No entanto, omitiu-se no envio dos arquivos em
formato editável nos termos exigidos em edital.

29/10/2020 11:30:26

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - Dessa forma, solicitamos o envio: I)Da planilha
de Orçamento em arquivo digital, em formato Microsoft Excel, padrão SUDECAP, fornecida pela SMOBI,
nos termos do item 11.1.2. do edital e II) Do detalhamento das Composições de Custos Unitários dos itens
constantes da(s) Planilha(s) de Orçamento, indicando os quantitativos de
consumo de cada insumo que forma o custo unitário, em meio digital, em formato Microsoft Excel, editável,
nos termos do item 11.1.3. do edital.

29/10/2020 11:33:51

Presidente fala Os documentos deverão ser enviados no prazo de 24h, sendo que a convocação será encerrada amanhã,
dia 30/10/2020, às 12:00h.

29/10/2020 11:38:18

Fornecedor responde Bom dia Sr. Pregoeiro, já anexamos as planilhas e a proposta novamente. obrigado!29/10/2020 11:42:36
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Presidente fala Senhor fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CPNJ/CPF: 10.266.352/0001-47, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

30/10/2020 12:01:57

Presidente fala Senhores, bom dia! Os documentos editáveis foram anexados ao sistema tempestivamente pela licitante
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. Suspenderemos esta sessão para análise dos
documentos apresentados. Retomaremos o julgamento da proposta comercial no dia 09/11/2020, às
15:00h! Estejam atentos!

30/10/2020 12:04:49

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - Senhor fornecedor,as planilhas de preços
unitários enviadas juntamente com a proposta comercial na licitação  foram desbloqueadas e devido a
alteração, não é possível importá-las para o Sistema. Gentileza enviar novamente as planilhas de preços
unitários em excel, sem desbloqueá-las, preenchendo apenas os campos editáveis nos termos do
item 11.1.2.2.

03/11/2020 17:48:04

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - 11.1.2.2. As Planilhas de Orçamento da
SUDECAP fornecidas pela SMOBI no arquivo digital, item 11.1.2.1 deste edital, não poderá ser alterada, à
exceção das células editáveis realçadas em amarelo (razão social, nº CNPJ, responsável, Leis Sociais,
Valor cotado) que devem ser preenchidas no mesmo arquivo digital fornecido. Esse arquivo possui trava
de segurança nas células não editáveis e quando copiado perde a certificação do Sistema utilizado para
análise das propostas.

03/11/2020 17:49:25

Presidente fala Senhor Fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ/CPF: 10.266.352/0001-47,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

03/11/2020 17:50:54

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - As planilhas deverão ser anexadas ao
Comprasnet no prazo de 24h, findo o qual será encerrada a convocação.

03/11/2020 17:51:36

Presidente fala Fica mantida a sessão de julgamento da proposta comercial para o dia 09/11/2020, às 15:00h!03/11/2020 17:51:44
Presidente fala As planilhas bloqueadas foram encaminhadas pela CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. no

prazo fixado. No entanto, após análise dos documetos enviados mostrou-se necessária a realização de
diligência para que a licitante:

05/11/2020 11:26:38

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - a) Promover alteração no preço do serviço
62.05.14 pois este está superior ao preço de referência da Sudecap, em desacordo com o item 11.7 do
edital; b)Corrigir o percentual de participação de cada uma das descrições do cronograma físico-financeiro
(Coordenação, Projeto UPA Barreiro e Projeto UPA Oeste). Os percentuais informados são os mesmos do
edital, no entanto, não refletem a proposta da empresa. Por exemplo, a Coordenação está com percentual
de 11,03% mas representa apenas 8,58% do total;

05/11/2020 11:28:30

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - c) Alterar o detalhamento de encargos sociais
dos profissionais não celetistas, para excluir dele o cômputo de percentual relativo á IRPF;  o Imposto de
Renda Pessoa Física é tributo personalíssimo que incide sobre os valores percebidos pelo prestador de
serviços, sendo que a contratada efetua apenas a sua retenção na fonte e recolhe aos cofres públicos, em
cumprimento ao disposto no art. 796 do Decreto 9.580/2018 – Regulamento do Imposto de Renda.

05/11/2020 11:30:44

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - Conclui-se que tais tributos que não oneram o
preço da contratada, não podem ser considerados no cálculo dos encargos sociais; d) Que verifique se os
preços unitários dos serviços nas planilhas padrão Sudecap (bloqueadas) estão sendo inseridos conforme
exigência do item 11.1.2 do Edital. Nas planilhas de orçamento enviadas em Excel não foi usada a função
ARRED na planilha referente à UPA Oeste.

05/11/2020 11:32:09

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - A licitante deverá anexar os documentos
corrigidos no Sistema Comprasnet, no prazo de dois dias úteis, findando o prazo em 09/11/2020.

05/11/2020 11:33:40

Presidente fala Dada a necessidade de correção dos documentos, remarco a data para julgamento da proposta comercial
da licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. para o dia 11/11/2020, às 14:00h!

05/11/2020 11:37:43

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - A licitante Corsi apresentou os documentos
corrigidos na forma solicitada, no arquivo Excel que a empresa enviou, os cálculos do preço de venda da
mão de obra foram calculados com o percentual correto de 11% para os autônomos. No entanto, no
detalhamento dos fatores k e TRDE ainda consta o valor antigo. Gentileza, corrigir o percentual no arquivo
excel e no PDF assinado.

10/11/2020 18:08:15

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - Esclarecer a composição adotada para os
seguintes serviços:
Serviço 62.06.02 RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS (desconto de
73,91%): A licitante não considerou o projeto elétrico e projeto de proteção contra descargas atmosféricas.
Serviço 62.01.50 PROJETO LEGAL (desconto de 77,17%): a licitante não considerou 10 formatos A1
referente à Desenvolvimento e Detalhamento de Projeto Arquitetônico e Estrutural.

10/11/2020 18:21:31

Fornecedor responde Bom dia Sr. Pregoeiro!
vamos fazer a correção e já enviaremos.

11/11/2020 08:21:08

Presidente fala Senhor fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CPNJ/CPF: 10.266.352/0001-47, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

11/11/2020 14:00:27

Presidente fala Boa tarde Senhores!11/11/2020 14:00:44
Presidente fala Diante da alteração/correção de algumas composições pela licitante na resposta a diligência apresentada

na data de hoje, não foi possível concluir a análise dos documentos alterados. Dessa forma, remarco a
sessão de julgamento da proposta comercial para amanhã, dia 12/11/2020, às 16:00h!

11/11/2020 14:01:04

Presidente fala Senhores boa tarde! Iniciaremos agora o julgamento da proposta comercial apresentada pela licitante
CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

12/11/2020 16:01:00

Presidente fala Após a realização de diligências via Sistema Comprasnet, solicitando correções de informações relativas
às CPU’s, planilhas, cronograma físico-financeiro básico e encargos sociais adotados, bem como
adequação de preços unitários ao teto constante da tabela SUDECAP, para fins de atendimento ao item
11.7 do edital, a licitante reapresentou os documentos corrigidos, dentro dos prazos determinados,
mantendo sua proposta comercial no valor global ofertado.

12/11/2020 16:02:14

Presidente fala Esclareço que a realização de diligências possui previsão legal no art.7º, §1º e §2º do Decreto 7.581/2011
e é expressamente admitida no item 11.8 do edital que prevê: “ É facultado à Comissão Permanente de
Licitações, 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
ou complementar a instrução do processo.

12/11/2020 16:02:59

Presidente fala Considerando que as alterações e correções realizadas pela licitante não alteram a substância de sua
proposta, não se tratando de vícios insanáveis, e que a proposta comercial  é exequível, esta Comissão
julga classificada a proposta comercial apresentada pela licitante CORSI ARQUITETURA E
CONSTRUCOES LTDA.

12/11/2020 16:03:47

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

12/11/2020 16:04:04

Presidente fala Senhor Fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ/CPF: 10.266.352/0001-47,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

12/11/2020 16:04:50

Presidente fala Para CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. - Fica a licitante convocada para apresentação
dos documentos de habilitação via Sistema Comprasnet, nos termos do item 12 do edital, no prazo de 24h.

12/11/2020 16:05:24

Presidente fala Retomamos esta sessão amanhã, dia 13/11/2020, às 16:15h, quando será encerrada a convocação.12/11/2020 16:06:43
Fornecedor responde Boa tarde Sr. Pregoeiro!

Estamos providenciando todas as documentações.
12/11/2020 16:07:43

Presidente fala Senhor fornecedor CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., CPNJ/CPF: 10.266.352/0001-47, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

13/11/2020 16:16:03

Presidente fala A licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. apresentou tempestivamente a
documentação de habilitação. Suspenderemos esta sessão para análise dos documentos. Retomaremos o

13/11/2020 16:17:06
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julgamento da habilitação no dia 17/11/2020, âs 16:00h! Estejam atentos!
Presidente fala Senhores, boa tarde! Não foi possível concluir a análise dos documentos de habilitação apresentados.

Dessa forma, remarco o julgamento de habilitação para amanhã, dia 18/11/2020, às 16:00h! Estejam todos
online!

17/11/2020 16:01:13

Presidente fala Senhores boa tarde!18/11/2020 16:01:08
Presidente fala Após análise da documentação de habilitação apresentada pela licitante CORSI ARQUITETURA E

CONSTRUCOES LTDA verifica-se que a licitante atendeu a todas as exigências de habilitação jurídica,
regularidade fiscal e técnica, porém não logrou êxito em comprovar todas as exigências de qualificação
econômica-financeira exigidas no edital.

18/11/2020 16:01:22

Presidente fala A licitante não comprovou o patrimônio líquido mínimo de R$93.447,06 exigido no item 12.1.4.1. do edital,
sendo que consta em seu balanço patrimonial relativo ao exercício de 2019, o patrimônio líquido de
R$83.591,57.

18/11/2020 16:05:13

Presidente fala Dessa forma, devido a não comprovação da exigência de qualificação econômica-financeira constante do
item 12.1.4.1 do edital, a Comissão de Licitação decide pela inabilitação da licitante  CORSI
ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA.

18/11/2020 16:07:03

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

18/11/2020 16:07:58

Presidente fala Senhor Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

18/11/2020 16:08:28

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Fica a licitante convocada para apresentação dos
documentos relativos a proposta comercial, via Sistema Comprasnet, nos termos do item 11 do edital, no
prazo de 2 dias úteis. O prazo encerra no dia 20/11/2020

18/11/2020 16:10:06

Presidente fala A ata de julgamento da habilitação da licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. será
disponibilizada no site da PBH no link da licitação: https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-
infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-014-2020

18/11/2020 16:13:15

Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 23/11/2020, às 10:30h, quando será encerrada a convocação da licitante
AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI . Estejam todos atentos!

18/11/2020 16:14:19

Presidente fala Senhor fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 10.568.340/0001-77, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

23/11/2020 10:30:06

Presidente fala Senhores, bom dia! A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI apresentou a documentação
relativa a proposta comercial no prazo estipulado. Suspenderemos esta sessão para análise dos
documentos. Retomaremos esta sessão para julgamento da proposta comercial no dia 26/11/2020, às
16:00h! Estejam todos online!

23/11/2020 10:37:35

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Durante a análise preliminar da proposta comercial
apresentada pela AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI verificou-se a necessidade de realização de
diligência para a complementação de informações no processo e correção de impropriedades verificadas
na documentação. São elas:  a) Carta de Apresentação da Proposta Comercial: NÃO FOI INDICADA A
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA;

23/11/2020 16:13:19

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - b) Planilhas de orçamento:  serviços com três casas
decimais em desacordo com o item 11.1.2.3: 62.04.01 (UPA Oeste) e 62.05.14 (UPA Barreiro); c)
Detalhamento das composições de custo unitário: código e/ou descrição dos serviços 61.11.07 –
coordenador, 62.01.14 - projeto paisagístico áreas livres obras edificação e 62.06.02 - relatório técnico de
planejamento de execução de obras estão diferentes das planilhas de orçamento;

23/11/2020 16:15:28

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - d) detalhamento do cálculo dos fatores k e trde: A
licitante adotou os mesmos percentuais e fórmulas da SUDECAP, no entanto, a fórmula na planilha está
errada:
k calculado pela empresa: 129,18%
k calculado com a fórmula: 205,20%;

23/11/2020 16:16:24

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - trde indicado pela empresa: 122,07%
trde calculado com a fórmula: 122,09%;

e)cronograma físico-financeiro: no cronograma físico financeiro de execução os percentuais de
participação (UPA Barreiro = 51,10% e UPA Oeste = 39,67%) não representam o percentual real das
atividades (UPA Barreiro = 46,49% e UPA Oeste= 44,28%). o cronograma físico financeiro do
contrato está incompleto.

23/11/2020 16:18:55

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Os documentos corrigidos deverão ser apresentados no
prazo de um dia útil, via Sistema Comprasnet, para continuidade da análise.

23/11/2020 16:20:25

Presidente fala Senhor Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

23/11/2020 16:20:38

Presidente fala Mantemos a sessão de julgamento da proposta comercial no dia 26/11/2020, às 16:00h!23/11/2020 16:21:33
Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Apos análise da resposta a diligência apresentada surgiu

a necessidade maiores esclarecimentos acerca dos documentos apresentados, São eles:
a)Nas composições de preço unitário de projetos foram incluídos locação de veículo popular e gasolina.
Tendo em vista que estes itens não são utilizados nas composições de referência, gentileza justificar a
inclusão destes itens.

26/11/2020 11:20:49

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - b) Apesar de ter alterado os valores de k e TRDE nas
composições de preço unitário, no arquivo da UPA Barreiro os valores não foram corrigidos (planilha
TRDE-K), gerando incompatibilidade com as informações do arquivo da UPA Oeste. Gentileza corrigir. c)
Na composição 62.01.22 o preço do insumo Xerox está diferente e muito maior que nas demais
composições. Gentileza corrigir.

26/11/2020 11:22:14

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - d)Nas composições dos serviços 62.01.22 - PROJETO
HIDRAULICO / SANITARIO e 62.01.28 - PROJETO DE AR CONDICIONADO, as quantidades de horas
dos profissionais necessárias para elaboração do projeto são muito menores que àquelas adotadas nas
composições de referência. As quantidades são muito inferiores, ainda, aos valores adotados pela licitante
em composições semelhantes. Justificar.

26/11/2020 11:23:37

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - e)Na CPU do serviço 62.01.25 PROJETO DE
PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, além das quantidades de horas próximas da
adotadas nas composições indicadas no item d), os preços dos profissionais estão divergentes das demais
composições. Justificar ou corrigir.

26/11/2020 11:24:42

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - As justificativas e correções deverão ser providenciadas
no prazo de 1 (um) dia útil e anexadas ao Sistema Comprasnet.

26/11/2020 11:26:08

Presidente fala Em virtude da realização de diligência, a sessão de julgamento da proposta comercial fica reagendada
para o dia 01/12/2020, às 15:00h!

26/11/2020 11:31:33

Presidente fala Senhores, boa tarde!01/12/2020 15:01:27
Presidente fala Senhor fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 10.568.340/0001-77, o prazo

para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
01/12/2020 15:02:00

Presidente fala A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI promoveu todas as correções solicitadas nas
diligências e apresentou justificativas plausíveis para os questionamentos referente à inclusão de veículo
nas composições de projeto e ao aumento da produtividade de alguns serviços.

01/12/2020 15:02:59

Presidente fala Em função da correção de algumas composições, que apresentavam valores distintos de insumos e mão
de obra em relação às demais, o preço total da proposta passou de R$598.000,00  para R$597.022,95
(Desconto: 36,11%), sendo UPA Barreiro: R$305.089,66 e UPA Oeste: R$291.933,29. A redução do valor
global proposto não altera a classificação da licitante, sendo vantajoso para a Administração.

01/12/2020 15:03:49
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Presidente fala Após a análise da documentação verificou-se que a licitante atendeu as exigências referentes à proposta
comercial e demais documentos exigidos no item 11 do edital. Em relação à exequibilidade da proposta
considerou-se possível a execução do objeto com os valores apresentados, sendo que o desconto foi
ofertado, principalmente, na redução dos valores da mão de obra e aumento da produtividade.

01/12/2020 15:04:26

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 AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI.

01/12/2020 15:04:51

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

01/12/2020 15:05:07

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Fica a licitante convocada para apresentar os
documentos de habilitação, nos termos do item 12 do edital, no prazo de 24h.

01/12/2020 15:12:09

Presidente fala Senhor Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-77, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

01/12/2020 15:12:53

Presidente fala Retomamos esta sessão amanhã, dia 02/12/2020, às 15:30h, quando será encerrada a convocação!
Estejam atentos!

01/12/2020 15:14:11

Presidente fala Senhor fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 10.568.340/0001-77, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

02/12/2020 15:31:46

Fornecedor responde Prezada Presidente excelente tarde, comunicamos que devido o sistema GOV.BR não ter suportado o
tamanho dos arquivos, enviamos os restantes pelo e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br.

02/12/2020 15:34:06

Presidente fala Senhores boa tarde! A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI enviou tempestivamente os
documentos de habilitação. Informo que além dos documentos enviados no Sistema Comprasnet, a
licitante enviou parte da documentação via email da CPL pois o limite de arquivos do Sistema expirou.
Aqueles que desejarem vista dos documentos enviados por email, podem solicitar no email
cpl.sudecap@pbh.gov.br

02/12/2020 15:35:04

Presidente fala A sessão será suspensa para análise dos documentos. Retomamos o julgamento de habilitação no dia
04/12/2020, às 15:00h! Estejam todos online!

02/12/2020 15:42:03

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Após análise dos documentos  apresentados, verificamos
a necessidade de realização de diligência para complementação de informações.

03/12/2020 17:30:54

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Não localizamos os comprovantes de inclusão dos
profissionais: Raphael da Costa Araújo (engenheiro civil), Kátia Daniela de Oliveira Silva (técnica em
eletrônica) e Murilo Guimarães Pinto  no quadro técnico da licitante nos termos do item 12.1.3.2.7. do
edital.

03/12/2020 17:31:14

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Os profissionais constam do quadro técnico da licitante
conforme consta na certidão de registro e quitação da pessoa jurídica no CREA-ES. No entanto, é
necessária a apresentação do documento para verificação da forma de contratação utilizada.

03/12/2020 17:33:23

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Nos termos do item 12.1.3.2.7 do edital; A comprovação
de inclusão no Quadro
Permanente, ao qual se refere o item 12.1.3.2, deverá ser realizada pela apresentação de cópia(s) do(s)
Contrato(s) de Trabalho do profissional; ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta
o profissional integrante da sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de prestação de serviços
regido(s) pela legislação civil comum,
ainda que a termo.

03/12/2020 17:34:16

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Solicitamos a apresentação dos comprovantes de vínculo
dos profissionais detentores dos atestados, que deverão ser encaminhados para o email
cpl.sudecap@pbh.gov.br, dado que o limite de arquivos do sistema expirou.

03/12/2020 17:37:23

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - A documentação deverá ser enviada no prazo de um dia
útil.

03/12/2020 17:38:31

Presidente fala Devido a necessidade de realização de diligência, reagendamos o julgamento da habilitação para o dia
07/12/2020, às 15:30h!

03/12/2020 17:39:51

Presidente fala Senhores boa tarde! A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI  apresentou tempestivamente,
por email, os comprovantes de vínculo dos profissionais detentores dos atestados de capacidade técnica.
Foram apresentados contratos de prestação de serviço firmados com profissionais autônomos,
evidenciando que não será utilizada a contratação dos profissionais como empregados celetistas.

07/12/2020 15:31:26

Presidente fala No entanto, na proposta comercial apresentada pela licitante foram considerados encargos sociais sobre
mão de obra celetista no percentual de 58,08%. O  item 11.1.4 do edital exige apresentação de
"detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflitam as formas de contratação de mão de obra a ser
utilizada pela Licitante na execução do Contrato".

07/12/2020 15:32:18

Presidente fala Dada a discrepância entre a forma de contratação considerada no cálculo dos encargos sociais na
proposta comercial e a que será efetivamente praticada na execução contratual, mostra-se necessário o
ajuste da proposta para atender ao disposto no item 11.1.4 do edital.

07/12/2020 15:35:32

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Fica a licitante convocada para apresentar o
detalhamento de encargos sociais condizente com a forma de contratação a ser realizada, efetuando as
adequações necessárias nos demais documentos (Fator k e TRDE, composições, cronograma, etc)
decorrentes de tal alteração.

07/12/2020 15:37:11

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Os documentos ajustados devem ser enviados por email
no prazo de um dia útil.

07/12/2020 15:38:20

Presidente fala Retomamos esta sessão com o julgamento da fase de habilitação no dia 09/12/2020, às 16:00h! Estejam
atentos!

07/12/2020 15:39:22

Presidente fala Senhores boa tarde!09/12/2020 16:00:37
Presidente fala A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI  atendeu a diligência realizada tempestivamente e

promoveu as adequações nos percentuais de encargos sociais, k e TRDE referentes aos profissionais
prestadores de serviços. Todas as composições foram adequadas. Em decorrência de todas as
adequações realizadas  o valor total da proposta comercial fechou em R$597.022,95, não alterando a
classificação da licitante.

09/12/2020 16:00:50

Presidente fala Os licitantes que desejarem poderão solicitar vistas da proposta comercial ajustada via email
cpl.sudecap@pbh.gov.br, considerando que não foi possível o envio via Sistema Comprasnet, dado o
limite para inserção de arquivos ter sido atingido.

09/12/2020 16:02:55

Presidente fala Passaremos ao julgamento da documentação de habilitação.09/12/2020 16:03:31
Presidente fala Após análise da documentação de habilitação jurídica, técnica, regularidade fiscal e trabalhista e

econômico-financeira, a CPL realizou diligência para complementação de informações, requerendo a
apresentação dos comprovantes de vínculo entre a licitante e os profissionais  detentores dos atestados de
capacidade técnica constantes da documentação.

09/12/2020 16:08:39

Presidente fala Foram apresentados os contratos de prestação de serviço firmados entre a licitante e os profissionais
sanando a omissão.

09/12/2020 16:09:41

Presidente fala Esclareço que a realização de diligências possui previsão legal no art.7º, §1º e §2º do Decreto 7.581/2011
e é expressamente admitida no item 11.8 do edital que prevê: “ É facultado à Comissão Permanente de
Licitações, 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
ou complementar a instrução do processo.

09/12/2020 16:10:04

Presidente fala A omissão da juntada dos comprovantes de vínculo  não altera a substância de sua proposta não se
tratando de vício insanável, mormente, porque todos os profissionais detentores dos atestados constam no
quadro técnico da licitante conforme demonstra a certidão de registro de pessoa jurídica no CREA-ES

09/12/2020 16:12:49
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juntada na documentação de habilitação.
Presidente fala Após análise da documentação apresentada, verificou-se que a interessada atendeu a todas as exigências

do edital. Dessa forma, a Comissão de Licitação decide pela habilitação da licitante AMERICA LATINA
ENGENHARIA EIRELI.

09/12/2020 16:14:46

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

09/12/2020 16:15:02

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 09/12/2020 às 17:00.09/12/2020 16:15:26
Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Fica a licitante convocada para apresentação dos

documentos inseridos no Sistema Comprasnet impressos e assinados, nos termos do item 13 do edital.
09/12/2020 16:16:42

Presidente fala Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pelo Sistema Comprasnet não sendo aceitos recursos
enviados por outros meios, tais como por email ou protocolo físico, nos termos do item 14.6 do edital.

09/12/2020 16:17:06

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 17:08 horas do dia 09 de Dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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