
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 21/2020

Às 15:00 horas do dia 16 de Novembro 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 21/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 212020. Objeto: 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..
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

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.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000, valor negociado a R$ 234.900,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 272.688,1800

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$) Valor Global (R$)

10.245.713/0001-79 TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA

Sim Sim 1 140.000,0000 140.000,0000 16/11/2020
13:22:55

Descrição detalhada do objeto ofertado:
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALTERNATIVAS COMPLEMENTARES PARA SOLUÇÃO DE INUNDAÇÃO NA RUA DOS LIMÕES - BACIA
DO CÓRREGO GORDURAS.

07.169.280/0001-05 KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 250.000,0000 250.000,0000 15/11/2020
23:57:23

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)

11.871.903/0001-64 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 250.000,0000 250.000,0000 16/11/2020
12:03:44

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.

14.272.924/0001-51 BRG ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 272.590,0000 272.590,0000 16/11/2020
14:26:01

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.

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

07.169.280/0001-05 250.000,000016/11/2020 15:00:03:160
14.272.924/0001-51 272.590,000016/11/2020 15:00:03:160
11.871.903/0001-64 250.000,000016/11/2020 15:00:03:160
10.245.713/0001-79 140.000,000016/11/2020 15:00:03:160

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA,
CPF/CNPJ: 10.245.713/0001-79.

16/11/2020 15:02:25

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA, CPF/CNPJ: 10.245.713/0001-79, para envio de anexo.

17/11/2020 09:38:08

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA,
CPF/CNPJ: 10.245.713/0001-79.

23/11/2020 15:57:22

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA, CPF/CNPJ: 10.245.713/0001-79, para envio de anexo.

01/12/2020 15:30:45

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

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
10.245.713/0001-79, pelo melhor lance de R$ 140.000,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada dado o
descumprimento das exigências dos itens 11.1.3 e 11.1.4 do edital e da não comprovação de
exequibilidade da proposta apresentada..

01/12/2020 15:37:09

Valor Negociado Negociação de valor de proposta. Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
11.871.903/0001-64, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000. Valor negociado: R$ 234.900,0000. Motivo:
preço ofertado em desempate..

10/12/2020 10:15:29

Valor Negociado Negociação de valor de proposta. Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF:
07.169.280/0001-05, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000. Valor negociado: R$ 240.000,0000. Motivo:
preço ofertado em desempate..

10/12/2020 10:16:45

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

10/12/2020 10:16:58

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

10/12/2020 14:23:46

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

10/12/2020 14:52:14

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

14/12/2020 10:02:11

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-
64, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000, com valor negociado de R$ 234.900,0000.

21/12/2020 15:02:44

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 11.871.903/0001-64.21/12/2020 15:18:33

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro KELY CRISTINA SANTOS VENIER e CPF: 7398717652 na licitação como Presidente.23/10/2020 09:17:59
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
23/10/2020 09:17:59

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

23/10/2020 09:17:59

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.23/10/2020 09:17:59
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.23/10/2020 09:17:59
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.23/10/2020 09:17:59
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.01/12/2020 15:37:09
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/12/2020 às 15:40.21/12/2020 15:20:52

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Senhor Fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
10.245.713/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

16/11/2020 15:02:25

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - Prezado Senhor Fornecedor
providenciar o envio da documentação relativa à PROPOSTA COMERCIAL e à HABILITAÇÃO nos termos
dos itens 11 e 12 do edital, no no prazo de 04 (quatro) horas. Assim, o prazo para envio se encerra às
19:02h.

16/11/2020 15:07:58

Presidente fala A sessão será retomada amanhã, dia 17/11/2020, às 9:00 horas quando será encerrada a convocação do
anexo. Estejam todos online. Tenham todos uma boa tarde.

16/11/2020 15:09:42

Fornecedor responde Ciente.16/11/2020 15:11:07
Presidente fala Senhores, bom dia! Peço desculpas pelo atraso, tive problemas com minha conexão de internet!17/11/2020 09:36:26
Presidente fala Senhor fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, CPNJ/CPF:

10.245.713/0001-79, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

17/11/2020 09:38:08

Presidente fala A licitante TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA apresentou tempestivamente a
documentação solicitada nos termos do edital. A sessão será supensa para análise.

17/11/2020 09:39:02

Presidente fala Retomaremos esta sessão para julgamento da proposta comercial e habilitação, no dia 24/11/2020, às
15:00h! Estejam todos atentos!

17/11/2020 09:40:17

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - Senhor fornecedor durante a análise da
proposta comercial 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)Não foram localizadas todas as CPUs -, favor verificar e apresentar as faltantes (ver apêndice V do
edital);

23/11/2020 15:38:34

Presidente fala 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);

23/11/2020 15:40:38

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - 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);

23/11/2020 15:48:47

Presidente fala 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 fórmula utilizada para cálculo do BDI (item 11.1.4 do edital);

23/11/2020 15:50:57

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - Em relação a documentação de
habilitação,  indicar quais os profissionais serão responsáveis por cada função e quais os atestados
apresentados comprovam sua 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.

23/11/2020 15:56:16

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - A resposta a diligência deverá ser
apresentada no prazo de dois dias úteis, via Sistema Comprasnet.

23/11/2020 15:57:05

Presidente fala Senhor Fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:
10.245.713/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

23/11/2020 15:57:22

Presidente fala Em decorrência da necessidade de realização de diligência, a sessão de julgamento da proposta comercial
e habilitação fica remarcada para o dia 26/11/2020, às 15:30h!Estejam online!

23/11/2020 15:59:40

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - CORREÇÃO: g) Apresentar
detalhamento do cálculo dos coeficientes multiplicadores (fator K e TRDE), exigido pelo item 11.1.5 do
edital.

23/11/2020 17:38:56

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - Após análise dos documentos
apresentados, verificou-se a necessidade de complementação e correção de alguns documentos, são
eles:
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;

26/11/2020 11:50:04

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - c) Não foram localizadas as CPUs26/11/2020 11:50:57
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

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/;

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - 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;

26/11/2020 11:52:53

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - 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;

26/11/2020 12:06:53

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - - Apresentar certidão de registro na
entidade profissional competente do Arquiteto Pedro Augusto Assaf Ayub.

26/11/2020 12:07:33

Presidente fala Para TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - A resposta a diligência deverá ser
apresentada no prazo de 1(UM) dia útil, via Sistema Comprasnet.

26/11/2020 12:11:23

Presidente fala Em decorrência da necessidade de realização de nova diligência, a sessão de julgamento da proposta
comercial e habilitação fica remarcada para o dia 01/12/2020, às 15:30h! Estejam online!

26/11/2020 12:13:40

Presidente fala Senhor fornecedor TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, CPNJ/CPF:
10.245.713/0001-79, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

01/12/2020 15:30:45

Presidente fala Senhores boa tarde!01/12/2020 15:31:20
Presidente fala Passaremos ao julgamento da proposta comercial apresentado pela TCA - SOLUCOES E

PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA, Após o decurso do prazo para resposta à diligência, a licitante não
apresentou resposta nem procedeu a correção e complementação dos documentos faltantes.

01/12/2020 15:32:11

Presidente fala A licitante não atendeu às  exigências dos itens 11.1.3 e 11.1.4 do edital, 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.

01/12/2020 15:32:59

Presidente fala 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, pois é inferior a média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta
por cento do valor estimado pela Administração Pública.

01/12/2020 15:33:53

Presidente fala Diante do descumprimento das exigências dos itens  11.1.3 e 11.1.4 do edital e da não comprovação de
exequibilidade da proposta apresentada, a Comissão de Licitação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO da
proposta comercial apresentada pela licitante  TCA - SOLUCOES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA.

01/12/2020 15:35:37

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 15:37:09

Presidente fala A ata de desclassificação da proposta comercial 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

01/12/2020 15:39:15

Presidente fala Com a desclassificação da primeira colocada,  restam empatadas em segundo lugar, as licitantes
TECHVIAS ENGENHARIA LTDA e KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, ambas com valor global
de R$250.000,00. As duas licitantes se declararam ME/EPP.

01/12/2020 15:44:48

Presidente fala Considerando o empate real no valor das propostas, iremos proceder na forma do item 10.16. do edital
que dispõe que: "Nas licitações em que após o exercício do direito de preferência das microempresas,
empresas de pequeno porte, ou sociedades cooperativas equiparadas esteja configurado empate em
primeiro lugar, será realizada disputa final entre as Licitantes remanescentes empatados, que poderão
apresentar nova proposta fechada em ato contínuo a classificação.

01/12/2020 15:46:30

Presidente fala A nova proposta deverá ser protocolada no protocolo geral da SUDECAP no endereço constante do item
13.2 do edital, até as 10:00h do dia 09/12/2020.

01/12/2020 15:49:10

Presidente fala Os envelopes serão abertos em sessão pública presencial que ocorrerá no dia 09/12/2020, às 10:00h, na
sede da SUDECAP, na qual é facultativa a presença das licitantes. Retomaremos esta sessão eletrônica
no dia 09/12/2020, às 11:00h,, quando ocorrerá a convocação para apresentação dos documentos da
licitante melhor classificada. Estejam online!

01/12/2020 15:50:31

Presidente fala Senhores Fornecedores no dia 08/12/2020 é feriado municipal em Belo Horizonte e a SUDECAP estará
fechada. Para evitar prejuízos na entrega dos envelopes pelas licitantes empatadas, remarco a sessão
presencial de desempate para o dia 10/12/2020, às 9:00h! Retomaremos esta sessão eletrônica no dia
10/12/2020, às 10:00h,, quando ocorrerá a convocação para apresentação dos documentos da licitante
melhor classificada. Estejam online!

03/12/2020 09:44:45

Presidente fala Senhores, bom dia!10/12/2020 10:07:28
Presidente fala A sessão presencial ocorreu hoje de manhã e foram apresentadas as seguintes novas propostas: KF2

ENGENHARIA E CONSULTORIA EIREL no valor de R$ 240.000,00 e TECHVIAS ENGENHARIA LTDA
no valor de R$ 234.900,00. Sendo assim, a licitante TECHVIAS ENGENHARIA LTDA apresentou a
proposta de menor preço.

10/12/2020 10:12:20

Presidente fala A ata da sessão presencial e as novas propostas escaneadas serão disponibilizadas no site da PBH  no
link da licitação https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-
contratacao-021-2020

10/12/2020 10:14:38

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

10/12/2020 10:16:58

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação dos documentos
relativos a proposta comercial e habilitação no prazo de 4 horas , nos termos do item 11 do edital.

10/12/2020 10:18:32

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - O prazo se encerra às 14:20h, quando será encerrada a
convocação.

10/12/2020 10:19:59

Fornecedor responde Ciente.10/12/2020 10:21:40
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.
10/12/2020 14:23:46

Presidente fala A proposta comercial e documentação de habilitação foram tempestivamente apresentados pela licitante
TECHVIAS ENGENHARIA LTDA. No entanto, não foram apresentadas as composições de custo unitário
exigidas no item 11.1.3 do edital e as declarações exigidas nos itens 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9.

10/12/2020 14:50:44

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação dos documentos
faltantes no prazo de um dia útil.

10/12/2020 14:51:14

Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 14/12/2020, às 10:00h quando será encerrada a convocação.10/12/2020 14:51:50
Presidente fala Senhor Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, solicito o envio do

anexo referente ao item 1.
10/12/2020 14:52:14

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.

14/12/2020 10:02:11

Presidente fala Bom dia Senhores! A licitante TECHVIAS ENGENHARIA LTDA  apresentou tempestivamente os
documentos solicitados. Suspenderemos a sessão para análise. Retomamos o julgamento da proposta
comercial e habilitação no dia 21/12/2020, às 15:00h! Estejam atentos!

14/12/2020 10:04:45

Presidente fala Boa tarde Senhores fornecedores!21/12/2020 15:00:54
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Após a análise da proposta comercial verificou-se que a mesma atendeu as exigências do edital. Em
Relação à exequibilidade da proposta considerou-se possível a execução do objeto com os valores
apresentados, considerando-se a forma de contratação dos profissionais adotada pela licitante, que
apresentou proposta no valor global de R$ 234.900,00 (Duzentos e trinta e quatro mil e novecentos reais).

21/12/2020 15:01:29

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.

21/12/2020 15:01:50

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

21/12/2020 15:02:44

Presidente fala Passaremos ao julgamento da fase de  habilitação.21/12/2020 15:06:06
Presidente fala Após análise da documentação de habilitação jurídica, técnica, regularidade fiscal e trabalhista e

econômico-financeira, verificou-se que a interessada atendeu a todas as exigências. Dessa forma, a
Comissão de Licitação decide pela habilitação da licitante  TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.

21/12/2020 15:17:20

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

21/12/2020 15:18:33

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 21/12/2020 às 15:40.21/12/2020 15:20:52
Presidente fala Fica a licitante convocada para apresentação dos documentos inseridos no Sistema Comprasnet

impressos e assinados, nos termos do item 13 do edital, no prazo de 3 dias úteis.
21/12/2020 15:24:37

Fornecedor responde Ciente, Sra. Presidente.21/12/2020 15:27:15
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.
21/12/2020 15:27:41

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 15:41 horas do dia 21 de Dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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