
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 35/2020

Às 13:01 horas do dia 02 de Fevereiro 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 35/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 352020. Objeto: Objeto: Contratação
de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de serviços preliminares, estudos técnicos, anteprojetos e projetos de engenharia
para empreendimentos da temática Saneamento Integrado..
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 ESPECILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTUDOS
TÉCNICOS, ANTEPROJETO E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EMPREENDIMENTOS DA TEMÁTICA SANEAMENTO INTEGRADO,
CONFORME EDITAL E ANEXOS.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 466.000,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 797.414,9300

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

10.525.827/0001-72 CONE PP CONSULTORIA LTDA Não - 1 398.707,4500 398.707,4500 18/01/2021
15:11:31

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES,
ESTUDOS TÉCNICOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS EMPREENDIMENTOS (i)
AVENIDA DELFINO FRANSICO XAVIER (ii) RUA ALBERTINO DIAS, (iii) RUA JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E AVENIDA PRESIDENTE,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO AENXO I – Projeto Básico da Licitação e demais documentos que integram este Edital

Porte da Empresa:

11.871.903/0001-64 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 466.000,0000 466.000,0000 02/02/2021
09:22:33

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de serviços preliminares, estudos técnicos, anteprojetos e projetos
de engenharia para empreendimentos da temática Saneamento Integrado.Porte da Empresa:

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

Sim Sim 1 478.448,9000 478.448,9000 05/01/2021
17:39:56

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de serviços preliminares, estudos técnicos, anteprojetos e projetos
de engenharia para empreendimentos da temática Saneamento Integrado.Porte da Empresa:

14.272.924/0001-51 BRG ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 684.000,0000 684.000,0000 28/01/2021
12:28:32

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Prestação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de serviços preliminares, estudos técnicos, anteprojetos e projetos de
engenharia para empreendimentos da temática Saneamento Integrado.Porte da Empresa:

07.169.280/0001-05 KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 699.000,0000 699.000,0000 01/02/2021
18:00:54

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de serviços preliminares, estudos técnicos, anteprojetos e projetos
de engenharia para empreendimentos da temática Saneamento Integrado.
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias
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 1 797.414,9300 797.414,9300 02/02/2021

08:13:10
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para elaboração de serviços preliminares, estudos técnicos, anteprojetos e projetos
de engenharia para empreendimentos da temática Saneamento Integrado.Porte da Empresa:

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

12.302.239/0001-03 478.448,900002/02/2021 13:01:15:910
10.525.827/0001-72 398.707,450002/02/2021 13:01:15:910
07.169.280/0001-05 699.000,000002/02/2021 13:01:15:910
14.272.924/0001-51 684.000,000002/02/2021 13:01:15:910
05.133.376/0002-79 797.414,930002/02/2021 13:01:15:910
11.871.903/0001-64 466.000,000002/02/2021 13:01:15:910

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:
10.525.827/0001-72.

02/02/2021 13:05:53

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:
10.525.827/0001-72, para envio de anexo.

02/02/2021 17:13:48

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:
10.525.827/0001-72.

04/02/2021 14:23:24

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ:
10.525.827/0001-72, para envio de anexo.

09/02/2021 09:04:00

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.525.827/0001-72, pelo
melhor lance de R$ 398.707,4500. Motivo: Descumprimento da exigência do iteM 11.1.3 do edital e  não
comprovação de exequibilidade..

11/02/2021 14:12:31

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

11/02/2021 14:13:32

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

12/02/2021 09:33:33

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

16/02/2021 07:35:30

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

19/02/2021 12:52:31

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

22/02/2021 11:22:02

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

26/02/2021 14:06:22

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-
64, pelo melhor lance de R$ 466.000,0000.

26/02/2021 14:06:31

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 11.871.903/0001-64.26/02/2021 14:19:35

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.19/01/2021 11:32:38
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
19/01/2021 11:32:38

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

19/01/2021 11:32:38

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.19/01/2021 11:32:38
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.19/01/2021 11:32:38
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.19/01/2021 11:32:38
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.11/02/2021 14:12:31
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/02/2021 às 15:00.26/02/2021 14:20:30

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Senhores fornecedores, boa tarde!02/02/2021 13:05:40
Presidente fala Senhor Fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.525.827/0001-72, solicito o envio do

anexo referente ao item 1.
02/02/2021 13:05:53

Presidente fala Para CONE PP CONSULTORIA LTDA - Fica a licitante convocada para apresentar os documentos
relativos a proposta comercial e habilitação, via Sistema Comprasnet, no prazo de 4 horas, nos termos dos
itens 11 e 12 do edital.

02/02/2021 13:10:32

Presidente fala O prazo se encerra hoje, 02/02/21, às 17:11, quando será encerrada a convocação! Estejam todos
atentos!

02/02/2021 13:11:52

Fornecedor responde Sim. Estamos preparando a documentaçã02/02/2021 13:18:22
Presidente fala Senhor fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 10.525.827/0001-72, o prazo para envio

de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
02/02/2021 17:13:48

Presidente fala A licitante CONE PP CONSULTORIA LTDA apresentou tempestivamente a documentação solicitada.
Suspenderemos esta sessão para análise dos documentos. Retomamos o julgamento da proposta
comercial e habilitação no dia 11/02/2021, às 14:00h! Estejam todos atentos!

02/02/2021 17:16:51

Presidente fala Após análise preliminar dos documentos, a CPL detectou a necessidade de realização de diligências para
adequação de documentos apresentados de forma incompleta pela licitante. São eles:
- A planilha de preços unitários deve ser apresentada também em formato excel, com duas casas
decimais, devendo ser preenchido o modelo disponibilizado pela CPL, sem desbloqueio da planilha, nos
termos do item 11.1.2 do edital;

04/02/2021 14:12:04

Presidente fala Para CONE PP CONSULTORIA LTDA - Após análise preliminar dos documentos, a CPL detectou a
necessidade de realização de diligências para adequação de documentos apresentados de forma
incompleta pela licitante. São eles: - A planilha de preços unitários deve ser apresentada também em
formato excel, com duas casas decimais, devendo ser preenchido o modelo disponibilizado pela CPL, sem

04/02/2021 14:12:29
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

desbloqueio da planilha, nos termos do item 11.1.2 do edital;
Presidente fala Para CONE PP CONSULTORIA LTDA - - Deverão ser apresentadas todas as composições de custo

unitários de todos os itens da planilha de orçamento em formato pdf e excel, nos termos do item 11.1.3 do
edital;

04/02/2021 14:13:39

Presidente fala Para CONE PP CONSULTORIA LTDA - -verificar o Valor final do cronograma físico-financeiro (R$
375.337,33) que não corresponde ao valor da proposta comercial (R$ 398.707,45) e realizar as
adequações necessárias.

04/02/2021 14:14:54

Presidente fala Para CONE PP CONSULTORIA LTDA - A diligência deverá ser respondida no prazo de dois dias úteis, via
Sistema Comprasnet. O prazo se encerra em 08/02/21.

04/02/2021 14:16:33

Presidente fala Fica mantida a sessão de julgamento da proposta comercial e habilitação para o dia 11/02/2021, às
14:00h!

04/02/2021 14:16:53

Presidente fala Senhor Fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.525.827/0001-72, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

04/02/2021 14:23:24

Fornecedor responde Sim, encaminharemos até a data 08/02/202105/02/2021 18:04:55
Presidente fala Senhor fornecedor CONE PP CONSULTORIA LTDA, CPNJ/CPF: 10.525.827/0001-72, o prazo para envio

de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
09/02/2021 09:04:00

Presidente fala A licitante CONE PP CONSULTORIA LTDA apresentou resposta a diligência tempestivamente. A sessão
será suspensa para análise dos documentos. Retomamos esta sessão para julgamento da proposta e
habilitação no dia 11/02/21, às 14:00! Estejam todos online!

09/02/2021 09:05:20

Presidente fala Senhores, boa tarde!11/02/2021 14:03:03
Presidente fala Passaremos ao julgamento da proposta comercial e habilitação da licitante CONE PP CONSULTORIA

LTDA.
11/02/2021 14:03:31

Presidente fala Após a análise inicial dos documentos da proposta comercial foi realizada diligência em 04/02/2021 via
Sistema Comprasnet para a complementação de informações no processo e correção de impropriedades
verificadas na documentação. A licitante apresentou resposta a diligência tempestivamente  via Sistema
Comprasnet, no entanto não foram sanadas todas as omissões e incorreções da proposta comercial.

11/02/2021 14:04:19

Presidente fala Em relação à proposta comercial, a licitante não atendeu às seguintes exigências dos itens 11.1.3, não
tendo apresentado o detalhamento das Composições de Custos Unitários dos itens constantes da Planilha
de Orçamento, indicando os quantitativos de consumo de cada insumo que forma o custo unitário, tendo
novamente apresentado apenas as composições sem indicar os custos adotados pela licitante em sua
proposta.

11/02/2021 14:04:36

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.

11/02/2021 14:04:51

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.- média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orçamento estimado pela administração pública: R$ 624.972,76
- 70% do valor estimado: R$ 558.190,45
- 70% da média aritmética: R$ 437.480,93

11/02/2021 14:05:26

Presidente fala 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.

11/02/2021 14:06:06

Presidente fala A Comissão de Licitação realizou diligência 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 com  os custos dos insumos e
os coeficientes de produtividade adotados.

11/02/2021 14:06:21

Presidente fala 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.

11/02/2021 14:06:49

Presidente fala Por todo o exposto, diante do descumprimento das exigências dos itens  11.1.3 do edital e da não
comprovação de exequibilidade, a Comissão de Licitação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta
comercial apresentada pela licitante  CONE PP CONSULTORIA LTDA.

11/02/2021 14:07:02

Presidente fala Em relação á documentação de 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-profissional e operacional.

11/02/2021 14:08:42

Presidente fala Em relação a capacidade técnica-profissional, os atestados apresentados estão todos em nome da mesma
profissional: Fabíola Batista Pires Eng. Civil CREA 78.851/D, e dentre as exigências do Edital, item 6.4 do
projeto básico – Anexo I, encontra-se vedação ao acúmulo de funções da equipe técnica, sendo permitida
a cumulação apenas para os profissionais ocupantes das funções referentes à Hidráulica e Drenagem.

11/02/2021 14:09:04

Presidente fala Dessa forma, a licitante precisava apresentar atestados de capacidade técnico-profissional de ao menos 3
(três) profissionais distintos afim de atender as exigências de habilitação dispostas no edital.

11/02/2021 14:09:17

Presidente fala Quanto aos quantitativos nos atestados não foi possível quantificar os itens 12.1.3.2 (a) e 12.1.3.3. (a)  -
modelagem hidráulica de canais em área urbana com extensão mínima de 500 m, e também não foi foi
possível a comprovação do item 12.1.3.3 (b) - Elaboração de estudos geotécnicos apontando análise e
soluções de estabilidade em áreas de fundo de vale inseridas na área urbana.

11/02/2021 14:11:06

Presidente fala Sendo assim, ainda que classificada a proposta comercial apresentada pela licitante, esta restaria
inabilitada por não ter comprovado as exigências de qualificação técnica profissional e operacional
estabelecidas no edital.

11/02/2021 14:11:24

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 14:12:31

Presidente fala A ata de julgamento será disponibilizada no site da PBH no link da licitação
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-035-2020

11/02/2021 14:13:15

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

11/02/2021 14:13:32

Presidente fala Em decorrência da desclassificação da proposta comercial da primeira colocada, fica a licitante convocada
para apresentar os documentos relativos à proposta comercial e habilitação no prazo de 4h, nos termos
dos itens 11 e 12 do edital. O prazo finda hoje, 11/02/2021, às 18:15h.

11/02/2021 14:15:36

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Em decorrência da desclassificação da proposta comercial da
primeira colocada, fica a licitante convocada para apresentar os documentos relativos à proposta comercial
e habilitação no prazo de 4h, nos termos dos itens 11 e 12 do edital. O prazo finda hoje, 11/02/2021, às
18:15h.

11/02/2021 14:15:57

Fornecedor responde Ciente, Sr. Presidente.11/02/2021 14:17:25
Presidente fala Retomamos esta sessão amanhã, 12/02/21, às 9:30h, quando será encerrada a convocação! Estejam

todos atentos!
11/02/2021 14:18:26

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.

12/02/2021 09:33:33

Presidente fala Senhores, bom dia! A documentação foi tempestivamente apresentada pela licitante TECHVIAS
ENGENHARIA LTDA . Suspenderemos esta sessão para análise. Retomamos o julgamento da proposta
comercial e habilitação no dia 19/02/21, às 13:30h!

12/02/2021 09:35:44

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Após a análise preliminar dos documentos apresentados verificou-16/02/2021 07:31:43
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

se a necessidade de realização de diligência para correção de impropriedades na proposta comercial. São
elas:

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - 1) Na planilha de preços (Excel padrão Sudecap) os serviços
62.03.33 e 65.06.02 estão com mais de duas casas decimais em desacordo com item 11.1.2.3 do edital.
Após as correções, caso ocorra a alteração do valor global da proposta, todos os demais documentos
deverão ser  verificados e corrigidos. Obs.: O valor da proposta não pode exceder o valor proposto no
Comprasnet;

16/02/2021 07:31:53

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - 2) Nas composições de preços unitários, os códigos dos serviços
62.03.52 e 81.01.10 estão incorretos;
3) O fator k (=2,05) indicado pela licitante no detalhamento dos fatores multiplicadores não foi utilizado
para calcular o preço de venda da mão de obra. A empresa deverá ajustar as composições e/ou o cálculo
do fator k para que haja coerência entre os documentos;

16/02/2021 07:32:17

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - 4) A licitante apresentou detalhamento de encargos sociais de
58,08% sendo este percentual igual ao adotado pela Sudecap no orçamento de referência. Tendo em vista
que a Sudecap considera nos seus cálculos a contratação de profissionais no regime CLT e que a
empresa apresentou, para comprovação da capacidade técnico-profissional, sócios e profissional
prestador de serviço,

16/02/2021 07:33:29

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - pede-se justificativa e, caso necessário, inclusão de percentuais
que estejam de acordo com todas as formas de contratação a serem utilizadas na prestação dos serviços
em atendimento ao item 11.1.4 do edital. Obs.: O fator multiplicador k deve ser calculado para cada um
dos percentuais de encargos utilizados.

16/02/2021 07:33:46

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - A resposta a diligência deverá ser apresentada no prazo de dois
dias úteis, via Sistema Comprasnet, findando o prazo em 18/02/2021. Saliente-se que os dias 15, 16 e
17/02/21 não são ponto facultativo em Belo Horizonte, sendo computados como dias úteis.

16/02/2021 07:35:17

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

16/02/2021 07:35:30

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.

19/02/2021 12:52:31

Presidente fala A licitante apresentou tempestivamente a resposta a diligência solicitada. No entanto, não foi possível
findar a análise dos novos documentos apresentados. Dessa forma, remarco a sessão para julgamento da
proposta comercial e habilitação para o dia 26/02/2021, às 14:00! Estejam todos atentos!

19/02/2021 12:55:25

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Analisada a documentação apresentada, verificou-se a
necessidade de comprovação de exequibilidade da proposta comercial. Para tanto, fica a licitante
convocada para comprovar preços dos seguintes serviços através do envio de CPUs auxiliares ou cotação
de preços:  62.05.13, 65.01.02,  62.05.12, 65.06.05, 65.06.03, 67.01.02 e 67.01.05.

22/02/2021 11:21:40

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

22/02/2021 11:22:02

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - A resposta a diligência deverá ser apresentada no prazo de dois
dias úteis, via Sistema Comprasnet, findando em 24/02/21.

22/02/2021 11:22:54

Presidente fala Fica mantida a sessão para julgamento da proposta comercial e habilitação para o dia 26/02/2021, às
14:00!

22/02/2021 11:23:38

Presidente fala Boa tarde senhores!26/02/2021 14:03:01
Presidente fala Passaremos ao julgamento da proposta comercial apresentada pela TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.26/02/2021 14:03:28
Presidente fala Após a análise inicial dos documentos foram realizadas diligências nas datas de 16/02/2021 e 22/02/2021

via Sistema Comprasnet, para correção de inconsistências e comprovação da exequibilidade de sua
proposta comercial.

26/02/2021 14:03:50

Presidente fala A licitante apresentou resposta à diligência tempestivamente via Sistema Comprasnet, corrigindo as
inconsistências e comprovando a exequibilidade da proposta, através da apresentação de contratos com a
Administração Pública e cotação de preços, sendo o valor global ofertado de R$ 465.999,94 após
arredondamentos, perfazendo um desconto de 41,56% em relação ao valor estimado da contratação.

26/02/2021 14:04:10

Presidente fala Por todo o exposto, diante da comprovação da exequibilidade da proposta comercial, a Comissão de
Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial apresentada pela TECHVIAS
ENGENHARIA LTDA.

26/02/2021 14:04:58

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.

26/02/2021 14:06:22

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

26/02/2021 14:06:31

Presidente fala Passaremos ao julgamento da fase de habilitação.26/02/2021 14:08:26
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.
26/02/2021 14:11:50

Presidente fala Em relação à qualificação técnica, a licitante atendeu às exigências do item 12.1.3 do edital referentes às
capacidades técnico-profissional e técnico-operacional.

26/02/2021 14:12:09

Presidente fala A licitante apresentou balanço do último exercício social exigível, devidamente registrado na junta
comercial, comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido no item 12.1.4.1 do edital.
As exigências do item 12.1.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) = 0,75 e índice de liquidez corrente
(ILC) = 1,30 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE =0,06 e ILC =  6,76.

26/02/2021 14:13:07

Presidente fala Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
atendendo à exigência do item 12.1.4.3 do edital.

26/02/2021 14:13:35

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

26/02/2021 14:19:35

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 26/02/2021 às 15:00.26/02/2021 14:20:30
Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação da documentação

impressa e assinada, inclusive resposta a diligência, no prazo de 3 dias úteis, nos termos do item 13 do
edital.

26/02/2021 14:23:27

Fornecedor responde Ciente, Sr. Presidente.26/02/2021 14:25:48

KELY CRISTINA SANTOS VENIER
Presidente

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 15:23 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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LUCAS BARBOSA DA CUNHA
Presidente substituto

GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO
Membro

MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO
Membro

RENATO DE ABREU FORTES
Membro
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