
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 27/2020

Às 13:01 horas do dia 12 de Janeiro de 2021, 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 27/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 272020. Objeto: Objeto: Contratação
de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de encosta em risco
geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira..
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 serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de encosta em
risco geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, pelo melhor lance de R$ 133.882,5000, valor negociado a R$ 133.356,2900.

Não

Valor Estimado: R$ 174.533,0200

1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia
PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Qtde Valor Unit.(R$) Valor Global (R$) Data/Hora
Registro

18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA Sim Sim 1 88.150,0000 88.150,0000 08/01/2021
11:47:48

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de
encosta em risco geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira.Porte da Empresa:

12.302.239/0001-03 FESTI & FESTI CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA

Sim Sim 1 122.185,0000 122.185,0000 05/01/2021
17:35:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de
encosta em risco geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira.Porte da Empresa:

10.568.340/0001-77 AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 129.000,0000 129.000,0000 12/01/2021
09:24:12

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de
encosta em risco geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira.Porte da Empresa:

25.194.700/0001-95 CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA Sim Sim 1 133.882,5000 133.882,5000 12/01/2021
09:49:24

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos, inerentes a estabilização e contenção de
encosta, em risco geológico da "Pedreira Pitangui" nos trechos das ruas: Borba Gato, Formiga, Pitangui, Rio Novo, Corumbatai, Itabira e Aristides
Ferreira.
Porte da Empresa:

11.871.903/0001-64 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 155.000,0000 155.000,0000 05/01/2021
11:08:37

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de encosta em risco
geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides FerreiraPorte da Empresa:

14.272.924/0001-51 BRG ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 163.890,0000 163.890,0000 15/12/2020
15:41:51

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Prestação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de encosta
em risco geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira.Porte da Empresa:

HISTÓRICO DO ITEM
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PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP
Qtde Valor Unit.(R$) Valor Global (R$) Data/Hora

Registro
05.133.376/0002-79 CONSMARA ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 165.911,3900 165.911,3900 12/01/2021

08:51:02
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e projetos inerentes à estabilização e contenção de
encosta em risco geológico da ´Pedreira Pitangui´ nos trechos das ruas Borba Gato, Formiga, Rio Novo, Corumbataí, Itabira e Aristides Ferreira.Porte da Empresa:

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

25.194.700/0001-95 133.882,500012/01/2021 13:01:16:390
10.568.340/0001-77 129.000,000012/01/2021 13:01:16:390
05.133.376/0002-79 165.911,390012/01/2021 13:01:16:390
18.968.880/0001-50 88.150,000012/01/2021 13:01:16:390
12.302.239/0001-03 122.185,000012/01/2021 13:01:16:390
11.871.903/0001-64 155.000,000012/01/2021 13:01:16:390
14.272.924/0001-51 163.890,000012/01/2021 13:01:16:390

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 18.968.880/0001-50.12/01/2021 13:02:48
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ:

18.968.880/0001-50, para envio de anexo.
13/01/2021 09:05:52

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 18.968.880/0001-50.13/01/2021 09:19:45
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ:

18.968.880/0001-50, para envio de anexo.
14/01/2021 09:47:13

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 18.968.880/0001-50.19/01/2021 12:55:16
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ:

18.968.880/0001-50, para envio de anexo.
25/01/2021 15:04:08

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50, pelo melhor
lance de R$ 88.150,0000. Motivo: Não comprovação de exequibilidade da proposta comercial apresentada
após realização de diligência..

25/01/2021 15:13:16

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
CPF/CNPJ: 12.302.239/0001-03.

25/01/2021 15:24:37

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA, CPF/CNPJ: 12.302.239/0001-03, para envio de anexo.

26/01/2021 09:32:36

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
CPF/CNPJ: 12.302.239/0001-03.

26/01/2021 09:39:16

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA, CPF/CNPJ: 12.302.239/0001-03, para envio de anexo.

10/02/2021 14:02:19

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
CNPJ/CPF: 12.302.239/0001-03, pelo melhor lance de R$ 122.185,0000.

10/02/2021 14:05:37

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CPF/CNPJ:
12.302.239/0001-03. Motivo: Não atendimento de todos os requisitos de qualificação técnica-profissional..

10/02/2021 14:17:08

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

10/02/2021 14:18:47

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

11/02/2021 13:08:24

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.568.340/0001-
77, pelo melhor lance de R$ 129.000,0000. Motivo: Não apresentação de documentação relativa a
proposta comercial e habilitação desatendendo aos itens 11 e 12 do edital..

11/02/2021 13:11:45

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95.

11/02/2021 13:12:19

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95, para envio de anexo.

12/02/2021 09:10:10

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95.

12/02/2021 16:50:54

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95, para envio de anexo.

17/02/2021 08:56:56

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95.

17/02/2021 09:02:04

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95, para envio de anexo.

19/02/2021 12:58:03

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95.

22/02/2021 11:41:39

Valor Negociado Negociação de valor de proposta. Fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CNPJ/CPF:
25.194.700/0001-95, pelo melhor lance de R$ 133.882,5000. Valor negociado: R$ 133.356,2900. Motivo:
Valor Conforme arredondamento planilha SGEE..

05/03/2021 13:19:44

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ:
25.194.700/0001-95, para envio de anexo.

05/03/2021 13:20:56

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CNPJ/CPF:
25.194.700/0001-95, pelo melhor lance de R$ 133.882,5000, com valor negociado de R$ 133.356,2900.

05/03/2021 13:21:10

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPF/CNPJ: 25.194.700/0001-
95.

05/03/2021 13:33:25

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

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro KELY CRISTINA SANTOS VENIER e CPF: 7398717652 na licitação como Presidente.17/12/2020 08:41:48
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
17/12/2020 08:41:48

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

17/12/2020 08:41:48

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.17/12/2020 08:41:48
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.17/12/2020 08:41:48
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.17/12/2020 08:41:48
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.25/01/2021 15:13:16
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/03/2021 às 14:00.05/03/2021 13:34:45

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Prezados(as) Senhores(as), boa tarde.12/01/2021 13:02:20
Presidente fala Senhor Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50, solicito o envio do anexo

referente ao item 1.
12/01/2021 13:02:48

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação dos documentos relativos a
proposta comercial e habilitação nos termos do item 11 do edital, no prazo de 4 horas.

12/01/2021 13:04:01

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Conforme edital, deverão ser enviados os documentos relativos à
proposta comercial e habilitação. O prazo se encerra às 17:04h.

12/01/2021 13:05:46

Presidente fala Retomaremos esta sessão amanhã, 13/01/2021, às 09:00h para encerramento da convocação de anexo.
Estejam todos online.

12/01/2021 13:08:08

Presidente fala Senhor fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.968.880/0001-50, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

13/01/2021 09:05:52

Presidente fala Bom dia a todos.13/01/2021 09:07:03
Presidente fala A licitante A1MC PROJETOS LTDA apresentou tempestivamente a documentação solicitada nos termos

do edital.
13/01/2021 09:09:02

Presidente fala No entanto, não foram enviadas a Planilha de Orçamento em arquivo digital e o detalhamento das
Composições de Custos Unitários, conforme estabelecem os itens 11.1.2 e 11.1.3 do edital.

13/01/2021 09:12:04

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Sr. Fornecedor, o prazo para envio da planilha de orçamento e
composições de custos unitários é de 24 horas. O prazo se encerra amanhã, dia 14/01/2021, às 09:18h.

13/01/2021 09:18:17

Presidente fala Senhor Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

13/01/2021 09:19:45

Presidente fala Retomaremos esta sessão amanhã, 14/01/2021, às 09:30h para encerramento da convocação de anexo.
Estejam todos online.

13/01/2021 09:20:23

Presidente fala Senhor fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.968.880/0001-50, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

14/01/2021 09:47:13

Presidente fala Bom dia a todos.14/01/2021 09:47:37
Presidente fala Informo que a licitante A1MC PROJETOS LTDA anexou tempestivamente a documentação exigida na

diligência de 13/01/2021.
14/01/2021 09:48:33

Presidente fala Retomaremos esta sessão para julgamento da proposta comercial e habilitação no dia 22/01/2021 às
16:00h. Estejam todos online.

14/01/2021 09:49:53

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Durante a análise da proposta comercial mostrou-se necessária a
realização de diligência para correção de impropriedades na proposta comercial, bem como para
demonstração de exequibilidade de alguns preços propostos. Sendo assim, solicitamos à licitante:
a)Corrigir as unidades das CPUs 62.02.05 e 62.03.07. Estão diferentes em relação a planilha;

19/01/2021 12:52:43

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - b)Comprovar/justificar preço de custo (salário base) de: engenheiro
coordenador, engenheiro consultor, engenheiro sênior, engenheiro intermediário, engenheiro júnior; c)
Comprovar custo de estação total precisão mínima 2 mm... (93.21.01);
d)Comprovar custo de locação de veículo utilitário 4 portas...(54.40.04);
e)Comprovação do custo dos serviços de investigação geotécnica e ensaios de solo e agregado, itens
65.02.01 a 65.06.05 e 67.01.01 a 67.01.13, respectivamente.

19/01/2021 12:53:39

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - A resposta a diligência deverá ser apresentada via Sistema Comprasnet,
no prazo de dois dias úteis, encerrando-se o prazo no dia 21/01/2021.

19/01/2021 12:55:12

Presidente fala Senhor Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

19/01/2021 12:55:16

Presidente fala Fica mantida a sessão de julgamento da proposta comercial e habilitação no dia 22/01/2021, às 16:00h!
Estejam todos online!

19/01/2021 12:55:43

Presidente fala Boa tarde a todos.22/01/2021 16:03:15
Presidente fala Informo que a licitante A1MC PROJETOS LTDA apresentou tempestivamente resposta à

diligência realizada em 19/01/2021.
22/01/2021 16:05:51

Presidente fala No entanto, não foi possível finalizar a análise da documentação. Retomaremos esta sessão, para
julgamento da proposta comercial e habilitação, no dia 25/01/2021 às 15:00h.

22/01/2021 16:08:32

Presidente fala Estejam todos online.22/01/2021 16:08:47
Presidente fala Boa tarde Senhores Fornecedores!25/01/2021 15:03:19
Presidente fala Findamos a análise da resposta a diligência e passaremos ao julgamento da proposta comercial

apresentada pela licitante A1MC PROJETOS LTDA.
25/01/2021 15:03:58

Presidente fala Senhor fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.968.880/0001-50, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

25/01/2021 15:04:08

Presidente fala A licitante apresentou resposta a diligência tempestivamente  via Sistema Comprasnet, sanando a
inconsistência da alínea a. No entanto, a licitante não logrou êxito em comprovar a exequibilidade de sua
proposta comercial, sendo esta presumidamente inexequível nos termos do art. 41 do decreto 7.581/2011.

25/01/2021 15:05:10

Presidente fala 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, que é de R$ 95.801,89.

25/01/2021 15:06:37

Presidente fala A Comissão de Licitação realizou diligência no intuito de oportunizar a licitante a comprovação da
exequibilidade de sua proposta comercial. No entanto, a licitante não logrou êxito em demonstrar tal
exequibilidade, pois não comprovou os preços de custo de mão de obra, locação de equipamentos:
locação de veículo utilitário (...) (54.40.04); estação total (...) (93.21.01) e execução de investigações
geotécnicas e ensaios de solo e agregado, itens 65.02.01 a 65.06.05 e 67.01.01 a 67.01.13.

25/01/2021 15:07:34

Presidente fala Em relação a comprovação de custo de mão de obra foi apresentada somente justificativa para diferença
entre custos entre profissionais com mesma função, não havendo comprovação do custo efetivo de mão
de obra.

25/01/2021 15:07:53

Presidente fala Para a locação de equipamentos a justificativa foi de que o desconto havia sido diluído ao longo do tempo
de locação, 18 meses, sendo o tempo de execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro,
de 7 meses. No entanto, esse quantitativo indica que serão necessários 18 meses de locação de
equipamentos para os 7 meses de execução, o que pode ser considerado como equivalente à locação
aproximada de 3 equipamentos para atendimento aos 7 meses do contrato.

25/01/2021 15:08:16

Presidente fala Assim, não pode ser aceita a justificativa como comprovação de custo e sendo o preço proposto
inexequível.
	Já para a comprovação dos preços de investigações geotécnicas foi apresentado quantitativo de serviço
para “mobilização/desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão (...)” e “sondagem
a percussão, em terreno comum (...)”, executados para a Prefeitura Municipal de Vitória (contrato
246/2018).

25/01/2021 15:08:51

Presidente fala Esses serviços foram considerados similares aos serviços 65.02.01. e 62.02.02 da planilha de referência,
respectivamente. Porém, o custo apresentado para mobilização/desmobilização é maior que o custo
apresentado na proposta, não comprovando o desconto, sendo considerado comprovado apenas o custo
de perfuração. Para as demais investigações e ensaios não foram apresentadas comprovações de custo,
sendo os valores ofertados inexequíveis.

25/01/2021 15:09:04

Presidente fala Por todo o exposto, diante da não comprovação de exequibilidade da proposta comercial apresentada, a
Comissão de Licitação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta comercial apresentada pela

25/01/2021 15:09:25

3



Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

licitante A1MC PROJETOS LTDA.
Presidente fala 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.

25/01/2021 15:10:02

Presidente fala Segundo o item 12.1.3.2, a tabela 1 e o item 6.3 do Projeto básico da Licitação, para efeitos de habilitação
técnica profissional e qualificação da equipe técnica mínima, não é permitido o acúmulo de funções dentre
os profissionais da equipe técnica mínima.

25/01/2021 15:10:21

Presidente fala Ocorre que foram apresentados apenas dois atestados de capacidade técnica em que constam  apenas
dois profissionais, restando uma especialidade a ser comprovada através de apresentação de atestado e
CAT do terceiro profissional a integrar a equipe técnica mínima, conforme exigência do item 12.1.3.2 – a
até c do edital.Assim, ainda que classificada a proposta comercial apresentada pela licitante, esta restaria
inabilitada por não ter comprovado as exigências de qualificação técnica profissional.

25/01/2021 15:10:59

Presidente fala A ata de julgamento completa será disponibilizada no site da PBH no link da licitação;
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-027-2020

25/01/2021 15:12:12

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

25/01/2021 15:13:16

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Em decorrência da desclassificação da
proposta comercial da primeira colocada, fica a licitante convocada para apresentação dos documentos da
proposta comercial e habilitação no prazo de quatro horas  conforme itens 11 e 12 do edital.

25/01/2021 15:24:28

Presidente fala Senhor Fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
12.302.239/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

25/01/2021 15:24:37

Presidente fala O prazo será contado em horas úteis, de forma que a sessão seja realizada em horário útil (8 às 18h).
Assim, o prazo se encerra amanhã, dia 25/01/21, às 9:30h.

25/01/2021 15:27:10

Fornecedor responde Sr. Presidente, solicitamos que o prazo seja de 24 horas para envio da documentação, pois a diretoria da
empresa não se encontra no momento.

25/01/2021 15:28:22

Presidente fala Retificando, o prazo se encerra amanhã, dia 26/01/21. Retomamos esta sessão, amanhã dia 26/01/21, às
9:30h, quando encerraremos a convocação de anexo! Estejam todos online!

25/01/2021 15:29:44

Presidente fala Senhor fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CPNJ/CPF:
12.302.239/0001-03, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

26/01/2021 09:32:36

Presidente fala Bom dia a todos.26/01/2021 09:32:51
Presidente fala Informo que a licitante FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA apresentou

tempestivamente os documentos da proposta comercial e habilitação.
26/01/2021 09:34:05

Presidente fala No entanto, as composições de custo unitário dos serviços não foram apresentadas no formato Microsoft
Excel editável conforme exigência do item 11.1.3 do edital.

26/01/2021 09:35:54

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Desta forma, solicito à licitante FESTI &
FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA o envio do detalhamento das Composições de Custos
Unitários de todos os itens constantes da Planilha de Orçamento no prazo de 24 horas.

26/01/2021 09:37:45

Fornecedor responde Sr(a) Presidente, desculpe nossa falha. Já enviaremos na sequencia...26/01/2021 09:38:43
Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - O prazo se encerra amanhã,

27/01/2021, às 09:39h.
26/01/2021 09:39:03

Presidente fala Senhor Fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
12.302.239/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

26/01/2021 09:39:16

Fornecedor responde Senhor Presidente, basta o envio apenas do arquivo Excel?26/01/2021 09:41:12
Presidente fala Prezados, a sessão será suspensa para análise dos documentos. Retomaremos o julgamento da proposta

comercial e habilitação no dia 02/02/2021 às 16:00h. Estejam todos online.
26/01/2021 09:41:42

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Sim, para complementação do item
11.1.3 do edital.

26/01/2021 09:46:09

Fornecedor responde Senhor(a) Presidente, o arquivo foi enviado.26/01/2021 09:53:56
Presidente fala Prezados senhores, boa tarde! Não foi possível findar a análise da documentação apresentada pela FESTI

& FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. Dessa forma, remarcamos a sessão para julgamento
da proposta comercial e habilitação para o dia 10/02/2021, às 14h!

02/02/2021 16:08:47

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Após análise dos documentos
apresentados pela licitante verificou-se a necessidade de realização de diligência para adequação da
proposta comercial da licitante e complementação de documentação de habilitação, nos seguintes
termos:1) Proposta comercial:

1.1) A licitante deverá reapresentar sua proposta comercial utilizando os fatores multiplicadores k e TRDE
para determinação do preço de venda dos serviços, conforme Apêndice III do Anexo I do edital, em
detrimento ao uso do BDI.

04/02/2021 14:29:30

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - 1.2) Tendo em vista da adoção de
preços de custo de mão de obra muito inferiores aos adotados pela Sudecap, que considera o regime CLT
e as CCT's na elaboração dos orçamentos de referência, pedimos que seja enviada planilha com
demonstrativo do cálculo do preço de custo de cada categoria profissional presente na proposta comercial
com indicação do regime de contratação, salário mensal, jornada de trabalho e encargos sociais
pertinentes;

04/02/2021 14:31:21

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - 1.3)Comprovar valor ofertado para os
seguintes serviços: 65.02.02 / 62.05.12 / 65.06.05 / 65.06.01 / 67.01./05 / 65.06.02 / 67.01.13 / 65.02.01 /
67.01.09 / 67.01.04 / 67.01.06 / 67.01.07 e 67.01.01.

04/02/2021 14:32:09

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - 1.4) O serviço 62.04.11 está com valor
superior ao de referência da Sudecap, contrariando o disposto no item 11.7 do edital. Ajustar e efetuar as
correções necessárias nos demais documentos.

04/02/2021 14:33:19

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Em relação à documentação de
habilitação apresentada, esclarecer:
-A empresa apresentou um atestado e duas CATs em nome de dois profissionais (Aparecido Vanderlei
Festi e Richard Ghussn), porém, no atestado constam outros profissionais como RT, solicito que indique,
conforme atestado fornecido, quais atividades e quantitativos foram considerados para comprovar os itens
12.1.3.2 (a), (b) e (c) do edital;

04/02/2021 14:48:22

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Conforme consta no item 6.4 do projeto
básico - Anexo I do edital, não é possível a cumulação de funções entre os profissionais integrantes da
equipe técnica mínima exigida no item 6.3 do projeto básico, devendo ser apresentada a CAT do terceiro
profissional que integrará a equipe técnica, dentre os constantes do atestado já apresentado.

04/02/2021 14:51:09

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - A resposta a diligência deverá ser
apresentada no prazo de dois dias úteis, via Sistema Comprasnet. O prazo se encerra no dia 08/02/21.

04/02/2021 14:51:56

Presidente fala Manteremos a sessão para julgamento da proposta comercial e habilitação no dia 10/02/2021, às 14h!
Estejam atentos!

04/02/2021 15:14:51

Presidente fala Para FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - Após análise da qualificação
econômica-financeira da licitante verificou-se que foi apresentado balanço patrimonial referente ao período
de janeiro/2020 a junho/2020. No entanto, conforme exigência do item 12.1.4.2, solicitamos a
apresentação do balanço patrimonial relativo ao exercício de 2019 (último exercício social exigível)
observando as exigências do edital para fins de análise complementar às demonstrações apresentadas.
Gentileza juntar ao Sistema Comprasnet no mesmo prazo já dado.

05/02/2021 13:57:10

Fornecedor responde Sra. Presidente o anexo foi enviado.08/02/2021 09:11:15
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Presidente fala Senhor fornecedor FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CPNJ/CPF:
12.302.239/0001-03, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

10/02/2021 14:02:19

Presidente fala Senhores, boa tarde! Passaremos ao julgamento da proposta comercial apresentada pela FESTI & FESTI
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

10/02/2021 14:03:09

Presidente fala Após a análise da proposta comercial foi feita diligência a fim de se esclarecer algumas dúvidas relativas
aos valores da mão de obra adotada pela empresa e proceder alterações e correções na documentação
apresentada, após retorno da licitante verificou-se que a mesma atendeu as exigências do edital.

10/02/2021 14:03:36

Presidente fala 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
informou que os preços praticados já foram executados anteriormente. O valor global da proposta é de R$
122.185,00 (Cento e Vinte e dois mil, Cento e oitenta e cinco Reais), com desconto de 30% em relação ao
preço de referência.

10/02/2021 14:04:28

Presidente fala Diante da comprovação pela licitante da exequibilidade de sua proposta comercial, da ausência de erros
insanáveis que justifiquem sua desclassificação a Comissão de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da
proposta comercial apresentada pela FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA – EPP.

10/02/2021 14:05:26

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

10/02/2021 14:05:37

Presidente fala Passaremos ao julgamento da fase de habilitação.10/02/2021 14:07:40
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.
10/02/2021 14:08:03

Presidente fala Quanto à análise da qualificação técnica foi verificado que a documentação não atendeu a todas às
exigências do Edital. A empresa apresentou Atestado de capacidade técnico-operacional atendendo ao
item 12.1.3.2.3. do edital.

10/02/2021 14:10:00

Presidente fala Quanto aos atestados de capacidade Técnico-profissional, inicialmente foram apresentados os atestados e
as comprovações de inclusão no Quadro permanente para os profissionais  Richard Ghussn, (item
12.1.3.2(b) - Geotecnia) e Aparecido Vanderlei Festi (item 12.1.3.2(c) - Geometria/Terraplenagem),
restando apresentar atestado de capacidade técnico-profissional e vínculo para o profissional com
experiência na área de Estruturas conforme item 12.1.3.2 (a) do edital.

10/02/2021 14:10:47

Presidente fala Somente após diligência, a empresa incluiu o profissional Marco Antônio  Vergílio Corrêa (Estruturas) e
apresentou o respectivo Atestado de Capacidade técnica, porém a juntada de novo atestado após o prazo
para apresentação da documentação de habilitação, configura juntada de documento novo que deveria
constar originalmente na proposta,  não sendo possível aceitar a apresentação intempestiva sob pena de
violação ao princípio da isonomia e ao principio do julgamento objetivo.

10/02/2021 14:13:08

Presidente fala Dessa forma, a licitante não logrou êxito em comprovar as exigências de capacidade técnica profissional
exigidas no edital da licitação.

10/02/2021 14:13:40

Presidente fala Em relação à qualificação econômica-financeira, a licitante comprovou possuir todos os requisitos
previstos em edital.

10/02/2021 14:15:00

Presidente fala Pelo exposto, esta Comissão decide pela inabilitação da licitante FESTI & FESTI CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA – EPP pelo não atendimento de todos os requisitos de qualificação técnica-
profissional.

10/02/2021 14:15:52

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

10/02/2021 14:17:08

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

10/02/2021 14:18:47

Presidente fala Para AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI - Em decorrência da inabilitação da segunda colocada, fica
a licitante convocada para apresentação dos documentos relativos a proposta comercial e habilitação nos
termos do item 11 e 12 do edital, no prazo de 4 horas.

10/02/2021 14:20:19

Presidente fala Retomamos esta sessão amanhã, dia 11/02/2021, às 9:00h quando será encerrada a convocação!10/02/2021 14:23:41
Presidente fala Senhores Fornecedores, bom dia!11/02/2021 09:01:10
Presidente fala Recebemos solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos documentos relativos a proposta

comercial e habilitação pela licitante  AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI, devido ao prazo de 4h
não ter sido suficiente para a elaboração de todos os documentos.

11/02/2021 09:04:03

Presidente fala Considerando que comumente esta CPL concede prazo adicional para entrega de todos os documentos
relativos a proposta comercial tais como cpus, planilhas ajustadas, etc e privilegiando os princípios da
isonomia, do formalismo moderado e da eficiência, concedemos a prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos até ás 13:00h, da data de hoje, 11/02/21.

11/02/2021 09:06:21

Presidente fala Retomamos esta sessão às 13:00h, quando será encerrada a convocação de anexo! Estejam todos
atentos!

11/02/2021 09:07:43

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.

11/02/2021 13:08:24

Presidente fala Senhores boa tarde!11/02/2021 13:08:42
Presidente fala A licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI não atendeu à convocação e não enviou os

documentos solicitados no prazo fixado, sendo sua proposta comercial desclassificada por tais motivos.
11/02/2021 13:09:58

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

11/02/2021 13:11:45

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CNPJ/CPF: 25.194.700/0001-95, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

11/02/2021 13:12:19

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - Fica a licitante convocada para apresentar os documentos
relativos a proposta comercial e habilitação no prazo de 4h, nos termos do itens 11 e 12 do edital.

11/02/2021 13:13:40

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - O prazo finda às 17:15h, do dia de hoje, 11/02/21.11/02/2021 13:14:29
Presidente fala Retomamos esta sessão amanhã, às 9:00h, quando será encerrada a convocação! Estejam todos atentos!11/02/2021 13:15:26
Fornecedor responde Sr. Pregoeiro, boa tarde! A documentação será enviada dentro do prazo estabelecido.11/02/2021 14:21:36
Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPNJ/CPF: 25.194.700/0001-95, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
12/02/2021 09:10:10

Presidente fala Senhores, bom dia! A licitante CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA apresentou tempestivamente a
documentação solicitada. Suspenderemos esta sessão para análise. Retomamos o julgamento da
proposta comercial e habilitação no dia 19/02/21, às 13:00!

12/02/2021 09:16:12

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - Após análise prévia dos documentos relativos a proposta
comercial verificou-se a necessidade de correção de alguns dos documentos apresentados pela licitante.
São eles:
- A planilha de preços unitários deve ser apresentada em formato padrão SUDECAP, devendo a licitante
preencher o modelo disponibilizado com os seus preços unitários, com duas casas decimais, em excel,
nos termos do item 11.1.2 do edital.

12/02/2021 16:05:53

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - - A licitante deverá utilizar em suas composições de custos
unitários, o fator K/TRDE em detrimento do uso do BDI, nos termos do item 11.1.5 do edital. Dessa forma,
solicitamos adequação da proposta comercial e composições para atendimento às exigências.

12/02/2021 16:07:30

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - A correção dos documentos deverá ser feita no prazo de dois
dias úteis e enviada via Comprasnet. O prazo finda em 16/02/21, pois não será ponto facultativo no
Município de Belo Horizonte e Estado de Minas Gerais, sendo que os dias 15, 16 e 17/02 serão
computados como dias úteis.

12/02/2021 16:12:07

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CNPJ/CPF: 25.194.700/0001-95, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

12/02/2021 16:50:54
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Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPNJ/CPF: 25.194.700/0001-95, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

17/02/2021 08:56:56

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - Prezado Senhor, bom dia.17/02/2021 08:57:42
Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - A documentação enviada em resposta à diligência possui

inconsistências que precisam de correções para prosseguimento no processo de análise da proposta
comercial. São elas:

17/02/2021 08:58:26

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - 1) Nas composições de custo unitário, os multiplicadores
(fator k) que incidem sobre a mão de obra são diferentes daquele calculado a partir das informações do
detalhamento de cálculo dos fatores k e TRDE (fator k = 2,05). As composições de preço e/ou o
detalhamento dos fatores k e TRDE devem manter coerência, sendo necessários ajustes na
documentação;

17/02/2021 08:59:11

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - 2) Observa-se que houve alteração no percentual de encargos
sociais adotados pela empresa, tendo sido adotado, após a diligência, o mesmo percentual utilizado pela
Sudecap. Pede-se que sejam apresentados os percentuais de encargos sociais que reflitam as formas de
contratação de mão de obra a serem utilizadas na execução do contrato conforme 11.1.4 e subitens do
edital.

17/02/2021 09:00:03

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - 3) Tendo em vista que o percentual de encargos sociais
compõe o fator multiplicador k, é necessário que seja calculado um fator k para cada percentual de
encargos adotados pela empresa (exemplo: CLT, sócio, contrato de prestação de serviço).

17/02/2021 09:00:42

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - A correção dos documentos deverá ser feita no prazo de dois
dias úteis e enviada via Comprasnet. O prazo finda em 19/02/21, sexta-feira.

17/02/2021 09:01:53

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CNPJ/CPF: 25.194.700/0001-95, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

17/02/2021 09:02:04

Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPNJ/CPF: 25.194.700/0001-95, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

19/02/2021 12:58:03

Presidente fala Senhores, boa tarde! A licitante apresentou tempestivamente resposta a diligência, no entanto não foi
possível analisar os documentos apresentados. Dessa forma, remarco a sessão para julgamento da
proposta comercial e habilitação para o dia 25/02/2020, às 14:00h!

19/02/2021 13:00:21

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - A licitante efetuou as correções solicitadas em sua proposta
comercial porém não ajustou os valores modificados na planilha de preços unitários e na carta proposta.
Dessa forma fica a licitante convocada para apresentar a planilha da licitante formato Sudecap,  protegida
e preenchida com os valores cotados da empresa, conforme alterações efetuadas.

22/02/2021 11:40:23

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - A empresa deverá ainda encaminhar nova carta de
apresentação da proposta com o valor adequado. A documentação deverá ser enviada no prazo de um dia
útil, vencendo o prazo amanhã, dia 23/02/2021.

22/02/2021 11:41:19

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CNPJ/CPF: 25.194.700/0001-95, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

22/02/2021 11:41:39

Presidente fala Fica mantida a sessão para julgamento da proposta comercial e habilitação para o dia 25/02/2020, às
14:00h!

22/02/2021 11:45:18

Presidente fala Boa tarde Senhores!25/02/2021 14:03:58
Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - Após análise da proposta comercial verificou-se a

necessidade de realização de nova diligência para correção de impropriedades na proposta comercial. São
elas:
1)Existem diversos serviços com preços ofertados acima do valor de referência da Sudecap
(65.06.05/65.06.01/65.06.02/65.02.01/67.01.04/67.01.06/67.01.07 e 67.01.01), a empresa deverá corrigi-
los para atendimento ao item 11.7 do edital ;

25/02/2021 14:06:24

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - 2)O preço unitário da Composição e o preço unitário
apresentado na planilha da licitante para o item 62.03.07 estão divergentes apresentando uma diferença
de R$ 0,94 e deverá ser corrigido; 3)O valor global da planilha da licitante apresentado foi de R$
133.821,13 e a carta proposta da empresa  consta o valor de R$ 133.820,68, e portanto,  a licitante deverá
ajustar os valores;

25/02/2021 14:07:26

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - 4)Houve alteração nos coeficientes produtivos de mão de obra
para os seguintes serviços : 62.03.04 /  62.03.50 / 62.04.11 e 62.04.10, a licitante deverá justificar e atestar
exequibilidade dos serviços nestas condições;
5)Comprovar o valor apresentado para o serviço 65.02.02;

25/02/2021 14:08:02

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - 6)A empresa deverá apresentar os valores da remuneração
mensal o tipo de contratação e jornada de trabalho adotadas para os seguintes profissionais : Engenheiro
Consultor / Engenheiro Sênior /  Engenheiro Intermediário  / Engenheiro Júnior / Projetista Cadista e
Técnico Intermediário e comprovar a remuneração com base no piso salarial de cada categoria, definidos
por convenção coletiva, dissídio coletivo etc.

25/02/2021 14:08:29

Presidente fala Para CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - A diligência deverá ser respondida, via Sistema Compranet,
no prazo de dois dias úteis, findando em 01/03/21.

25/02/2021 14:09:43

Presidente fala A sessão para julgamento da proposta comercial e habilitação fica reagendada para o dia 05/03/2021, às
13:00h!

25/02/2021 14:12:17

Presidente fala Senhores, boa tarde! Passaremos ao julgamento da proposta comercial apresentada pela
CONSTRUTOTA TERRA SOL LTDA.

05/03/2021 13:02:25

Presidente fala Após a análise da proposta comercial foi feita diligência a fim de se esclarecer algumas dúvidas relativas
aos valores da mão de obra adotada pela empresa e proceder alterações e correções na documentação
apresentada, após retorno da licitante 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.

05/03/2021 13:04:11

Presidente fala Após arredondamento do Sistema SGEE, o valor global da proposta ofertada passou de  R$ 133.355,85
para R$ 133.356,29 (Cento e Trinta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Nove
Centavos), não alterando a classificação da licitante e perfazendo um desconto de 23% em relação ao
orçamento estimado da contratação.

05/03/2021 13:05:12

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  CONSTRUTOTA TERRA SOL LTDA.

05/03/2021 13:05:33

Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA, CPNJ/CPF: 25.194.700/0001-95, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

05/03/2021 13:20:56

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

05/03/2021 13:21:10

Presidente fala Passaremos ao julgamento da da fase de habilitação.05/03/2021 13:26:27
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. Em relação à qualificação técnica, foram
apresentados documentos que comprovam as capacidades técnicas profissional e operacional solicitadas
no item 12.1.3 do edital.

05/03/2021 13:27:27

Presidente fala A licitante apresentou corretamente seu balanço patrimonial referente ao último exercício social exigível,
comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido, atendendo as exigências dos  itens 12.1.4.1.e
12.2.4.2 do edital. A licitante atendeu às exigências do item 12.1.4.2.1 e 12.1.4.2.2, qual seja, índice de
endividamento – IE=<0,75 e índice de liquidez corrente (ILC)=>1,40. Foram constatados os seguintes
índices: IE= 0,04 e ILC = 23,11.
Foi apresentada certidão negativa de falência.

05/03/2021 13:28:16
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Presidente fala Por todo o exposto, a Comissão de licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial e pela
HABILITAÇÃO  da licitante  CONSTRUTOTA TERRA SOL LTDA.

05/03/2021 13:28:52

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

05/03/2021 13:33:25

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 05/03/2021 às 14:00.05/03/2021 13:34:45

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 10:04 horas do dia 08 de Março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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