
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 29/2020

Às 15:22 horas do dia 28 de Maio de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 040, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 de 26/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de
05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 29/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 292020.
Objeto: Objeto: Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de cadastro, anteprojetos e projetos executivos de
arquitetura e complementares para desenvolvimento da tipologia da UPA e revisão da implantação das Unidades de Pronto Atendimento Nordeste e
Pampulha..
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
Consultoria e Assessoria - Arquitetura

Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de cadastro, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e
complementares para desenvolvimento da tipologia da UPA e revisão da implantação das Unidades de Pronto Atendimento Nordeste e Pampulha.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para J I PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 389.500,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 624.435,0700

1 - Consultoria e Assessoria - Arquitetura

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Volta de Fase Volta de Fase para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso.28/05/2021 15:22:45
Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor VIAVOZ EIRELI, CPF/CNPJ: 05.874.447/0001-03. Motivo: Conforme publicado

no DOM - Diário Oficial do Município de Belo Horizontem de hoje, 27/05/2021, o recurso interposto pela
licitante JI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP foi julgado procedente. Motivo pelo qual
inabilitamos a VIAVOZ EIRELI para realizar a habilitação da J I PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA..

31/05/2021 16:06:21

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor J I PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
11.967.694/0001-57, pelo melhor lance de R$ 389.500,0000.

31/05/2021 16:22:09

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor J I PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ:
11.967.694/0001-57.

31/05/2021 16:34:49

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

HISTÓRICO DO ITEM

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.28/05/2021 15:22:45
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/05/2021 às 17:38.31/05/2021 16:38:20

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

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

28/05/2021 15:22:45

Presidente fala Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando para as fases de julgamento/habilitação/intenção de recurso.
Esta licitação foi reagendada para 31/05/2021 16:00.

28/05/2021 15:22:45

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

31/05/2021 16:06:21

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

31/05/2021 16:22:09

Presidente fala Prezados(as), boa tarde. Conforme publicado no DOM - Diário Oficial do Município de Belo Horizonte de
27/05/2021, o recurso interposto pela licitante JI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP foi julgado
procedente.
Motivo pelo qual retornamos às fases de julgamento das propostas comerciais e habilitação.

31/05/2021 16:25:39

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 decide pela CLASSIFICAÇÃO
da proposta comercial apresentada pela licitante J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. O valor global
da proposta após correções é de R$388.109,72 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e nove reais e setenta
e dois centavos)

31/05/2021 16:28:27

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

31/05/2021 16:34:49

Presidente fala Após análise da documentação de habilitação jurídica, técnica, regularidade fiscal e trabalhista e
econômico-financeira, verificou-se que a licitante J I PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. atendeu a
todas as exigências. Dessa forma, a Comissão de Licitação decide pela habilitação da licitante

31/05/2021 16:36:48

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 31/05/2021 às 17:38.31/05/2021 16:38:20
Presidente fala Para J I PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 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 (três) dias úteis.

31/05/2021 16:42:36

1



Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

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.

31/05/2021 16:44:04

Fornecedor responde Prezado(a) Pregoeiro(a), iremos enviar a documentação impressa conforme solicitado.31/05/2021 16:46:18

FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE
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 17:41 horas do dia 31 de Maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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