
SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SMOBI 21/2020 RDC 
PROCESSO: N.º 01-041.571/20-57 
OBJETO:  Contratação de Serviços Técnico-Profissionais Especializados para elaboração de
Estudos de Alternativas Complementares para solução de inundação na Rua dos Limões –
Bacia do Córrego Gorduras. 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 01 de dezembro de 2020, às 11:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

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

apresentada pela  licitante  TCA -  SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA ,  no

âmbito da licitação SMOBI 021/2020 RDC, nos termos do instrumento convocatório. 

Após a análise  inicial  dos documentos  da proposta  comercial  foi  realizada  diligência  em

23/11/2020 via Sistema Comprasnet para a complementação de informações no processo e correção

de impropriedades verificadas na documentação. Foi apontado à licitante para correção os seguintes

vícios na proposta:

a)Não foram localizadas  todas as CPUs -,  favor  verificar  e apresentar as  faltantes  (ver
apêndice V do edital); 

b)o  preço  unitário  com  BDI  apresentados  nas  CPUs  não  correspondem  aos  valores
apresentados na planilha, verificar e corrigir; 

c)verificar as unidades das CPUs 30.01.04 e 30.01.05 em relação a planilha (item 11.1.3 do
edital); 

d) justificar os descontos ofertados no custo de mão de obra; e) d) justificar o desconto
ofertado no custo  de LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/  AR E SEGURO
(CPUs 31.01.01 e 31.01.10);

e) os impostos IRPF e CSLL ordinariamente não podem ser considerados no BDI, favor
corrigir; 

f)para o serviço 30.01.30 foi adotado percentual de BDI diferente daquele apresentado no
detalhamento, verificar; 

g) Apresentar detalhamento do cálculo dos coeficientes multiplicadores (fator K e TRDE),
exigido pelo item 11.1.5 do edital. 

h) Em relação a documentação de habilitação apresentada, indicar quais os profissionais
serão  responsáveis  por  cada  função  e  quais  os  atestados  apresentados  comprovam sua
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qualificação técnica profissional, observando que o item 6.4 do anexo I - Projeto básico do
edital, veda o acúmulo de funções por membros da equipe técnica mínima. 

A licitante apresentou resposta a diligência tempestivamente  via Sistema Comprasnet, no

entanto não foram sanadas todas as omissões e incorreções da proposta comercial, sendo realizada

nova diligência em 26/11/2020, para correção das impropriedades faltantes nos seguintes termos:

a)  As  unidades  dos  serviços  30.01.04  e  30.01.5  continuam  diferentes  nas  CPUs  e  na
planilha, favor corrigir; 

b)Os preços continuam diferentes nas CPUs e na planilha de orçamento, favor corrigir; 

c) Não foram localizadas as CPUs referentes aos serviços dos tópicos 62 e 65 da planilha de
orçamento,  assim como na análise  anterior  a  diligência  I.  Todas  as  CPUs deverão ser
enviadas,  mesmo aquelas  compostas  por  apenas  um insumo.  No apêndice  V  do Projeto
Básico foi indicado como poderão ser consultadas as CPUs cujos serviços são oriundos de
tabelas de referência (aquelas que não estão disponibilizadas no apêndice V do edital - link:
prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/;

d)Apresentar detalhamento de encargos sociais que reflitam a forma de contratação dos
profissionais adotada (profissionais autônomos e sócios), de acordo com o estabelecido no
item 11.1.4 do edital; 

e)  Em relação a documentação de habilitação técnica  dos  profissionais  que compõem a
equipe técnica mínima, complementar a documentação com os seguintes documentos: 

- CAT - Certidão de acervo técnico - relativas  aos atestados apresentados,  em nome da
engenheira Vanessa Mariano Rosa e do Engenheiro Ambiental Marcelo Marini Cossi, de
forma a atender ao item 12.1.3.2. do edital; 

- Apresentar certidão de registro na entidade profissional competente do Arquiteto Pedro
Augusto Assaf Ayub.

Após o decurso do prazo para resposta à diligência, a licitante não apresentou resposta nem

procedeu a correção e complementação dos documentos faltantes.

I.1 – DA PROPOSTA COMERCIAL

Em relação à proposta comercial, a licitante não atendeu às seguintes exigências dos itens

11.1.3 e 11.1.4,  não tendo apresentado o  detalhamento das Composições de Custos Unitários de

TODOS os itens constantes da Planilha de Orçamento, indicando os quantitativos de consumo de

cada insumo que forma o custo unitário, nem o detalhamento de cálculo das leis sociais que reflita as

formas de contratação de mão de obra a ser utilizada pela Licitante na execução do Contrato.
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A licitante apresentou apenas algumas composições de custo unitário e o detalhamento de

encargos  sociais  incidentes  sobre  mão  de  obra  celetista.  No  entanto,  a  licitante  apresentou  na

documentação  de  habilitação,  contratos  de  prestação de  serviços  firmados  entre  os  profissionais

indicados  para  compor  a  equipe  técnica  mínima  e  a  licitante,  não  podendo  considerar  em  sua

proposta comercial o pagamento de encargos sociais sobre mão de obra celetista e utilizar-se de mão

de obra de trabalhadores autônomos. Dessa forma, a licitante deveria ter apresentado o detalhamento

de encargos sobre o tipo de contratação apontado, omitindo-se ao ser convocada para sua adequada

apresentação.

Diante  da  não  apresentação  dos  documentos  exigidos,  não  foi  possível  analisar  a

exequibilidade  da  proposta  comercial  apresentada,  sendo  essa  presumidamente  inexequível,  nos

termos do art. 41 do decreto 7.581/2011 que dispõe:

Art.  41.  Nas  licitações  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  consideram-se
inexequíveis  as  propostas  com valores  globais  inferiores  a setenta  por  cento  do
menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orçamento estimado pela administração pública, ou

II - valor do orçamento estimado pela administração pública.

§ 1º A administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º , o licitante deverá demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos
dos  insumos  e  aos  coeficientes  de  produtividade  adotados  nas  composições  de
custos unitários.

§ 3º A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações
a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

A proposta apresentada pela licitante possui presunção relativa de inexequibilidade pois é

inferior  a  média  aritmética  dos  valores  das propostas  superiores  a  cinquenta  por  cento do valor

estimado pela Administração Pública. Vejamos:

Propostas apresentadas:

I-TCA -  Soluções e Planejamento Ambiental LTDA:  R$ 140.000,00

II-Techvias Engenharia LTDA: R$ 250.000,00
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III-KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI: R$ 250.000,00

IV- BRG Engenharia LTDA: R$ 272.590,00

-Valor estimado pela Administração: R$ 272.688,18

-50% do valor estimado: R$ 136.344,09

-média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento

estimado pela administração pública: R$ 228.147,50

- 70% do valor estimado: R$ 190.881,73

- 70% da Média aritmética: R$ 159.703,25

A presunção de inexequibilidade presente no art. 41 do decreto 7581/2011 é relativa, devendo

a Administração conferir a oportunidade ao licitante de demonstrar a exequibilidade de sua proposta

comercial, nos termos de seu §1º. Para tanto, deve o licitante demonstrar que o valor da proposta é

compatível  com a  execução  do  objeto  licitado  no  que  se  refere  aos  custos  dos  insumos  e  aos

coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários, em conformidade com o

disposto no §2º, do mesmo art. 41.

A Comissão de Licitação realizou duas diligências  no intuito  de oportunizar  a licitante  a

correção dos vícios  em sua proposta  de forma a comprovar  a sua exequibilidade.  No entanto,  a

licitante  quedou-se inerte  em tal  comprovação,  não tendo apresentado as composições  de custos

unitários ou detalhamento de encargos incidentes sobre a mão de obra dos profissionais prestadores

de serviço.

O item 9.9 do edital prevê que “serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as

exigências do presente  Edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades

insanáveis.” O item 11.3 do edital dispõe que:

11.3. Será desclassificada a Proposta que:
11.3.1. contenha vícios insanáveis;
11.3.2. não  obedeça  às  especificações  técnicas  previstas  no  instrumento
convocatório;
11.3.3. apresente preço manifestamente inexequível;
11.3.4.  não  tenha  sua  exequibilidade  demonstrada,  quando  exigido  pela
Administração Pública; ou
11.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento
convocatório, desde que insanável.
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Verifica-se que a proposta comercial apresentada pela licitante foi omissa, não obedeceu às

especificações técnicas exigidas no edital  e não teve sua exequibilidade demonstrada após exigência

da Administração.

Por todo o exposto, diante do descumprimento das exigências dos itens  11.1.3 e 11.1.4 do

edital  e  da  não  comprovação  de  exequibilidade,  a  Comissão  de  Licitação  decide  pela

DESCLASSIFICAÇÃO da  proposta  comercial  apresentada  pela  licitante   TCA  -   Soluções  e

Planejamento Ambiental LTDA. 

II.2 – DA HABILITAÇÃO

A licitante apresentou adequadamente a documentação de habilitação jurídica, regularidade

fiscal  e  econômica-financeira.  No  entanto,  não  atendeu  às  exigências  de  comprovação  de

qualificação técnica dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, constantes dos itens 12.1.3.2

do edital. 

Não  foram  apresentados  atestados  de  capacidade  técnico-profissional  devidamente

registrados  na  entidade  profissional  competente  para  os  profissionais  indicados  para  exercer  as

funções  de  Hidrologia/Hidráulica  e  Ambiental,  descumprindo  as  exigências  dos  itens  12.1.3.2,

alíneas “b” e “c” do edital. 

Sendo assim,  ainda  que  classificada  a  proposta  comercial  apresentada  pela  licitante,  esta

restaria  inabilitada  por  não  ter  comprovado  as  exigências  de  qualificação  técnica  profissional

estabelecidas no edital.

II – DECISÃO

Por  todo  o  exposto,  a  Comissão  de  licitação  decide  pela  DESCLASSIFICAÇÃO da

proposta comercial apresentada pela TCA -  Soluções e Planejamento Ambiental LTDA. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 080/2020

Kely Cristina Santos Venier

             Lucas Barbosa da Cunha                  Germano Gonçalves dos Santos Filho

  Moacir José da Silva Carvalho                            Renato de Abreu Fortes



Login: 07398717652 - KELY CRISTINA SANTOS VENIER

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Brasília, 01 de dezembro de 2020.

RDC - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Julgamento de Propostas
UASG:  984123 - PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
Licitação nº: 21/2020 
Modo de Disputa:  Fechado

Item: 1 - Estudos e Projetos de Saneamento - Gerência de Bacias
Quantidade Solicitada: 1  Valor Estimado:  R$ 272.688,1800
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios
Permite subcontratação: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação:  Realizar Julgamento  Quantidade Aceita:  0

Melhores Lances

LogoutServiços do Governo RDC

CPF/CNPJ
10.245.713/0001-79

 Nome/Razão Social
TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL
LTDA

 Qtde Ofertada
1

Melhor Lance (R$)

140.000,0000

 Data do Último Lance
16/11/2020 15:00

 Valor Negociado (R$)  Situação
-

Anexos Solicitados pelo Presidente  Convocado
Descrição detalhada do objeto ofertado: ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES
PARA SOLUÇÃO DE INUNDAÇÃO NA RUA DOS LIMÕES - BACIA DO CÓRREGO GORDURAS.
Porte Empresa: ME/EPP
Declaração ME/EPP/Coop:  Sim
Participou do desempate ME/EPP:  Não

CPF/CNPJ
11.871.903/0001-64

 Nome/Razão Social
TECHVIAS ENGENHARIA LTDA

 Qtde Ofertada
1

Melhor Lance (R$)

250.000,0000

 Data do Último Lance
16/11/2020 15:00

 Valor Negociado (R$)  Situação
-

Anexos Solicitados pelo Presidente  -
Descrição detalhada do objeto ofertado: SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES PARA A SOLUÇÃO DE INUNDAÇÃO NA
RUA DOS LIMÕES – BACIA DO CÓRREGO GORDURAS.
Porte Empresa: ME/EPP
Declaração ME/EPP/Coop:  Sim
Participou do desempate ME/EPP:  Não

https://www4.comprasnet.gov.br/rdc-eletronico/logged_out.jsf
javascript:void(0)


Melhores Lances

Observação

 
300 caracteres restantes.

 

Mensagens / Chat

CPF/CNPJ
07.169.280/0001-05

 Nome/Razão Social
KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

 Qtde Ofertada
1

Melhor Lance (R$)

250.000,0000

 Data do Último Lance
16/11/2020 15:00

 Valor Negociado (R$)  Situação
-

Anexos Solicitados pelo Presidente  -
Descrição detalhada do objeto ofertado: Elaboração de Estudos de Alternativas Complementares para solução de
inundação na Rua dos Limões - Bacia do Córrego Gorduras - Belo Horizonte/MG. (validade da proposta: 120 dias)
Porte Empresa: ME/EPP
Declaração ME/EPP/Coop:  Sim
Participou do desempate ME/EPP:  Não

CPF/CNPJ
14.272.924/0001-51

 Nome/Razão Social
BRG ENGENHARIA LTDA

 Qtde Ofertada
1

Melhor Lance (R$)

272.590,0000

 Data do Último Lance
16/11/2020 15:00

 Valor Negociado (R$)  Situação
-

Anexos Solicitados pelo Presidente  -
Descrição detalhada do objeto ofertado: Prestação de Serviços Técnico-Profissionais Especializados para
elaboração de Estudos de Alternativas Complementares para solução de inundação na Rua dos Limões Bacia do
Córrego Gorduras.
Porte Empresa: ME/EPP
Declaração ME/EPP/Coop:  Sim
Participou do desempate ME/EPP:  Não

Voltar Em Análise Cancelar Item Anular Item Fracassar Item

http://www.acessoainformacao.gov.br/
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