
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 5/2020

Às 15:01 horas do dia 15 de Outubro 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 5/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 52020. Objeto: Objeto: Serviço técnico
profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de
arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e a Unidade de Pronto
Atendimento Noroeste II..
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

Serviço técnico profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos
executivos de arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e a Unidade de
Pronto Atendimento Noroeste II.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para A1MC PROJETOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 212.776,6100, valor negociado a R$ 212.774,4000.

Não

Valor Estimado: R$ 324.012,6000

1 - Consultoria e Assessoria - Arquitetura

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$) Valor Global (R$)

02.945.104/0001-02 ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE
PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD

Sim Sim 1 204.937,9700 204.937,9700 14/10/2020
19:46:14

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e
a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II.

18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA Sim Sim 1 212.776,6100 212.776,6100 14/10/2020
15:52:33

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e
a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II.

06.200.718/0001-08 FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S Sim Sim 1 274.252,6100 274.252,6100 08/10/2020
13:16:47

Descrição detalhada do objeto ofertado:
contratação, pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da SMOBI, serviço técnico profissional especializado para apoio técnico,
elaboração de
levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de
passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II, conforme as especificações
contidas no Anexo I Projeto Básico e demais documentos que integram este Edital de Licitação.

10.266.352/0001-47 CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES
LTDA.

Sim Sim 1 300.000,0000 300.000,0000 09/10/2020
10:06:59

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e
a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II.

40.450.348/0001-03 ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Sim Sim 1 324.012,6000 324.012,6000 12/10/2020
07:15:19

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e
a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II.

14.670.561/0001-02 ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 1 324.012,6000 324.012,6000 14/10/2020
16:50:16

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação, pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da SMOBI, serviço técnico profissional especializado para apoio técnico,
elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares para

HISTÓRICO DO ITEM
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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$) Valor Global (R$)

implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II, conforme as
especificações contidas no Anexo I Projeto Básico e demais documentos que integram este Edital de Licitação.

08.201.319/0001-97 HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO
LTDA

Sim Sim 1 388.815,0000 388.815,0000 06/10/2020
12:20:51

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico profissional especializado para apoio técnico, elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e
projetos executivos de arquitetura e complementares para implantação de passarela de ligação entre o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e
a Unidade de Pronto Atendimento Noroeste II.

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

08.201.319/0001-97 388.815,000015/10/2020 15:01:56:210
06.200.718/0001-08 274.252,610015/10/2020 15:01:56:210
10.266.352/0001-47 300.000,000015/10/2020 15:01:56:210
40.450.348/0001-03 324.012,600015/10/2020 15:01:56:210
18.968.880/0001-50 212.776,610015/10/2020 15:01:56:210
14.670.561/0001-02 324.012,600015/10/2020 15:01:56:210
02.945.104/0001-02 204.937,970015/10/2020 15:01:56:210

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E
EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ: 02.945.104/0001-02.

15/10/2020 15:04:50

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE
PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CPF/CNPJ: 02.945.104/0001-02, para envio de anexo.

23/10/2020 10:02:55

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E
EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, pelo melhor lance de R$ 204.937,9700.

18/11/2020 15:03:36

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD,
CPF/CNPJ: 02.945.104/0001-02. Motivo: Dada a não comprovação de atendimento ás exigências de
qualificação técnica constantes dos subitens 12.1.3.2.2, 12.1.3.2.3, 12.1.3.2.4, 12.1.3.3.1, 12.1.3.3.2,
12.1.3.3.4 do edital..

18/11/2020 15:22:54

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 18.968.880/0001-50.18/11/2020 15:23:31
Inclusão Intenção Recurso Fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD, CNPJ/CPF:

02.945.104/0001-02, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de
recurso na fase de habilitação.

18/11/2020 16:09:59

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.968.880/0001-50, para envio de anexo.

23/11/2020 10:04:19

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 18.968.880/0001-50.23/11/2020 16:41:15
Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ:

18.968.880/0001-50, para envio de anexo.
04/12/2020 15:04:23

Valor Negociado Negociação de valor de proposta. Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50,
pelo melhor lance de R$ 212.776,6100. Valor negociado: R$ 212.774,4000. Motivo: Valor negociado após
adequações na planilha de preços unitários..

07/12/2020 16:07:03

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50, pelo
melhor lance de R$ 212.776,6100, com valor negociado de R$ 212.774,4000.

07/12/2020 16:07:03

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor A1MC PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 18.968.880/0001-50.07/12/2020 16:20:37

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

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

02.945.104/0001-02 18/11/2020 16:09:59 Etapa Julgamento:Etapa Julgamento:
Etapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitaçãoEtapa Habilitação: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro KELY CRISTINA SANTOS VENIER e CPF: 7398717652 na licitação como Presidente.15/10/2020 15:01:50
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
15/10/2020 15:01:50

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

15/10/2020 15:01:50

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.15/10/2020 15:01:50
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.15/10/2020 15:01:50
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.15/10/2020 15:01:50
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.18/11/2020 15:03:36
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2020 às 17:00.07/12/2020 16:21:10

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Prezados(as) senhores(as), boa tarde!15/10/2020 15:04:12
Presidente fala Senhor Fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD,

CNPJ/CPF: 02.945.104/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
15/10/2020 15:04:50

Presidente fala Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Prezado(a)
Senhor(a), enviar a documentação relativa a proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo
de dois dias úteis, prazo encerra dia 19/10/2020.

15/10/2020 15:07:59

Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 20/10/2020, às 09:00h, quando encerraremos a convocação. Tenham
todos uma boa tarde.

15/10/2020 15:09:22

Fornecedor responde Boa tarde Sr. Presidente, cientes da convocação.  Encaminharemos dentro do prazo a proposta e
documentação exigida.

15/10/2020 15:10:08

Presidente fala Prezados Fornecedores, bom dia!20/10/2020 09:01:48
Presidente fala A licitante ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA apresentou os

documentos da proposta comercial, porém não apresentou as composições de custos unitários nos termos
exigidos pelo item 11.1.3 do edital.

20/10/2020 09:04:06

Presidente fala A licitante apresentou declaração de que adota as composições da SUDECAP constantes do processo20/10/2020 09:05:18
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

com incidência de desconto linear nos insumos. No entanto,  tal declaração não substitui a necessidade de
apresentação dos custos unitários adotados pela licitante.

Presidente fala As composições de custos unitários são utilizadas para verificação da exequibilidade da proposta
comercial da licitante, bem como durante a execução contratual, para fins de análise de equilíbrio
econômico financeiro do contrato.

20/10/2020 09:06:30

Presidente fala Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Dessa forma, solicito
a licitante a apresentação do detalhamento das Composições de Custos Unitários dos itens constantes
da(s) Planilha(s) de Orçamento, indicando os quantitativos de consumo de cada insumo que forma o custo
unitário, na forma impressa e em meio digital, em formato Microsoft Excel, editável.

20/10/2020 09:07:29

Presidente fala Para ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD - Apresentar ainda:
11.1.4. 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;
11.1.5. detalhamento do cálculo do coeficientes multiplicadores (fator K e
TRDE), conforme APÊNDICE III do ANEXO I deste Edital;

20/10/2020 09:10:00

Presidente fala Foi apresentada a planilha de preços unitários em pdf, porém conforme disposto no item 11.1.2.1. do
edital, a licitante deverá apresentar Planilha de Orçamento impressa e em arquivo digital, em formato
Microsoft Excel, padrão SUDECAP,
fornecida pela SMOBI, conforme a que integra o APÊNDICE I do ANEXO I deste Edital, com a coluna
devidamente preenchida(s) pelos PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos pela licitante.

20/10/2020 09:15:37

Presidente fala Como o limite de arquivos do Comprasnet já foi atingido, enviar os documentos faltantes no email
cpl.sudecap@pbh.gov.br. O prazo para envio é de dois dias úteis, findando em 22/10/2020. As licitantes
que desejarem podem pedir vista dos documentos no mesmo email.

20/10/2020 09:18:21

Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 23/10/2020, às 10h!20/10/2020 09:19:37
Fornecedor responde Bom dia Sr. Presidente! Encaminharemos a diligencia solicitada no prazo estipulado.

Obrigado.
20/10/2020 10:20:56

Presidente fala Senhor fornecedor ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTD,
CPNJ/CPF: 02.945.104/0001-02, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo
Presidente da Comissão de Licitação.

23/10/2020 10:02:55

Presidente fala Prezados, bom dia! A licitante ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO
LTDA apresentou tempestivamente os documentos solicitados em diligência, via email, dado o
esgotamento do limite de arquivos do Comprasnet.

23/10/2020 10:04:17

Presidente fala O licitante que desejar vista dos documentos, pode fazer a solicitação através do email
cpl.sudecap@pbh.gov.br. Suspenderemos esta sessão para análise da proposta comercial. Retomaremos
esta sessão no dia 30/10/2020, ás 15:00h, para julgamento da proposta comercial. Estejam atentos!

23/10/2020 10:07:18

Presidente fala Senhores, boa tarde! Não foi possível findar a análise da proposta comercial apresentada pela licitante
ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA. Dessa forma, reagendo a
sessão de julgamento da proposta comercial para o dia 11/11/2020, às 15:00h!

30/10/2020 15:00:28

Presidente fala Senhores fornecedores, boa tarde! Informo que devido ao alto número de licitações em andamento cujas
propostas comerciais são analisadas por esta Comissão, ainda não foi possível analisar a proposta
comercial apresentada pela licitante ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E
EXECUCAO LTDA. Dessa forma, reagendamos o julgamento da proposta comercial para o dia
18/11/2020, às 15:00h!

11/11/2020 15:08:06

Presidente fala Boa tarde senhores!18/11/2020 15:02:16
Presidente fala A CPL findou a análise da proposta comercial apresentada pela licitante ARAUJO CORREA

ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA.
18/11/2020 15:02:55

Presidente fala Após análise dos documentos relativos a proposta comercial e considerando a ausência de vícios
insanáveis a ensejar sua desclassificação, esta Comissão julga classificada a proposta comercial
apresentada pela licitante ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO LTDA.

18/11/2020 15:03:24

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

18/11/2020 15:03:36

Presidente fala Considerando que a licitante já apresentou a documentação de habilitação juntamente com a proposta
comercial e que esta já foi analisada por esta Comissão, passaremos ao julgamento de habilitação.

18/11/2020 15:05:27

Presidente fala A licitante atendeu às exigências de qualificação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica-
financeira, no entanto, não logrou êxito em comprovar todas as exigências de qualificação técnica exigidas
no edital.

18/11/2020 15:09:11

Presidente fala A licitante não apresentou atestados de capacidade técnica, devidamente registrados no órgão de
fiscalização profissional competente, em nome dos profissionais constantes do quadro técnico da empresa
para atendimento aos itens:
12.1.3.2.2. Projetista Estrutural que elaborou, na qualidade de Responsável Técnico(a), projetos de
estrutura de passarelas metálicas;

18/11/2020 15:16:32

Presidente fala 12.1.3.2.3. Projetista Eletricista que elaborou, na qualidade de Responsável Técnico(a), projetos de
elétrica e luminotécnico e Sistema de alarme e Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica para
edificações e item
12.1.3.2.4. Projetista de Combate a Incêndio e Pânico que elaborou, na qualidade de responsável técnico,
projetos prevenção e combate a incêndio e pânico para edificações na área da saúde.

18/11/2020 15:17:31

Presidente fala Em relação á capacidade técnica-operacional a licitante não apresentou atestados que comprovem a
execução das seguintes atividades relevantes:
 12.1.3.3.1 - Projeto de arquitetura de edificações na área da saúde e de estrutura
metálica;
 12.1.3.3.2 - Projeto de estrutura de passarelas metálicas; e item
 12.1.3.3.4 - Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico edificações na
área da saúde.

18/11/2020 15:19:16

Presidente fala Dada a não comprovação de atendimento ás exigências de qualificação técnica constantes dos subitens
12.1.3.2.2, 12.1.3.2.3, 12.1.3.2.4, 12.1.3.3.1, 12.1.3.3.2, 12.1.3.3.4 do edital, a Comissão de Licitação
decide pela inabilitação da licitante  ARAUJO CORREA ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO E
EXECUCAO LTDA.

18/11/2020 15:22:04

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

18/11/2020 15:22:54

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

18/11/2020 15:23:31

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Dada a inabilitação da primeira colocada, fica a licitante convocada para
apresentação dos documentos da proposta comercial, Via sistema Comprasnet, no prazo de dois dias
úteis, nos termos do item 11 do edital. O prazo encerra no dia 20/11/2020.

18/11/2020 15:26:02

Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 23/11/2020, às 10:00h, quando será encerrada a convocação. Estejam
atentos!

18/11/2020 15:27:08

Fornecedor responde Prezado Pregoeiro, boa tarde.
Estamos Providenciando

18/11/2020 15:58:21

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.

23/11/2020 10:04:19

Presidente fala Senhores, bom dia! A licitante A1MC PROJETOS LTDA apresentou os documentos relativos a proposta
comercial e habilitação tempestivamente. Suspenderemos esta sessão para análise. Retomaremos o
julgamento da proposta e habilitação no dia 30/11/2020, às 16:00h! Estejam todos atentos!

23/11/2020 10:06:43
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Datas Recursais
15/12/2020Data Limite para Registro de Recurso:

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 22/12/2020
Data Limite para Registro de Decisão: 05/01/2021

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Durante a análise preliminar da proposta comercial apresentada pela
A1MC PROJETOS LTDA verificou-se a necessidade de realização de diligência para  correção de
impropriedades verificadas na planilha e comprovação de sua exequibilidade. São elas:
a) Há uma diferença de R$0,60 entre a proposta comercial e o valor da planilha da licitante, sendo que na
planilha da licitante existe um valor unitário com mais de 2 casas decimais, Gentileza corrigir;

23/11/2020 16:39:20

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - b) Para fins de comprovação de exequibilidade dos preços ofertados,
solicitamos que a licitante encaminhe os custos unitários de cada profissional que foi usado como base
para o cálculo dos preços unitários nas composições de custos pois diversos serviços estão com os preços
de venda  inferiores aos custos da Sudecap, o desconto, no caso do item 62.11.05 chega a quase 92% em
relação ao preço da Sudecap e em outros casos o custo informado pela licitante é diferente em cada CPU.

23/11/2020 16:40:25

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - A resposta a diligência deverá ser apresentada no prazo de dois dias
úteis, via Sistema Comprasnet.

23/11/2020 16:41:02

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

23/11/2020 16:41:15

Presidente fala Mantemos o julgamento da proposta e habilitação no dia 30/11/2020, às 16:00h!23/11/2020 16:41:45
Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Após análise da resposta à diligência apresentada, surgiu a necessidade

de maiores esclarecimentos acerca dos documentos apresentados, São eles:
a)A empresa informou diversos valores de BDI,  no caso de consultoria é necessário informar o valor do
fator K que varia em função dos encargos sociais do regime de contratação (celetista, contratação e
sociedade, etc), então a empresa deve esclarecer quais as formas de contratação consideradas e informar
o valor de cada fator K;

27/11/2020 14:50:08

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - b)A empresa encaminhou um custo unitário para mão de obra
multiplicado por um BDI em que se obteve o preço de venda, a dúvida é : neste custos estão incluídos os
encargos sociais e caso os encargos não estejam incluídos na Mão de  obra, deve-se  multiplicar a mão de
obra pelo K e apresentar os cálculos;

27/11/2020 14:51:02

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Esclarecer quais as formas de contratação dos profissionais consideradas
na proposta e apresentar 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, nos termos do item 11.1.4 do edital. Poderão ser apresentados mais de um detalhamento de
encargos sociais em caso de utilização de vários tipos de vínculo (celetista, prestador de serviço,
societário);

27/11/2020 14:52:48

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - A resposta a diligência deverá ser apresentada no prazo de um dia útil,
via Sistema Comprasnet.

27/11/2020 14:56:35

Presidente fala Em decorrência da necessidade de nova diligência, fica reagendada a sessão de julgamento da proposta
comercial e habilitação para o dia 01/12/2020, às 16:00h! Estejam atentos!

27/11/2020 14:58:20

Presidente fala Senhores, boa tarde! A licitante A1MC PROJETOS LTDA atendeu a diligência realizada, porém após
análise, ainda restaram inconsistências a serem corrigidas/esclarecidas.

01/12/2020 16:00:14

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - A licitante encaminhou um demonstrativo de encargos sociais  de 45,45%,
anteriormente era de 59,30%,  e um cálculo do Preço de venda adotado, caso exista mais de uma forma
de contratação de mão de obra profissional (ex.: Celetista, autônomo, etc), a empresa deverá apresentar
os encargos sociais incidentes para cada modalidade de contratação e o seu respectivo cálculo do preço
de venda;

01/12/2020 16:01:49

Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - A resposta a diligência com as alterações necessárias deverá ser
reapresentada no prazo de dois dias úteis.

01/12/2020 16:03:35

Presidente fala Retomamos esta sessão no dia 07/12/2020, às 16:00h, quando será julgada a proposta comercial e
habilitação da licitante!

01/12/2020 16:05:29

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.

04/12/2020 15:04:23

Presidente fala Senhores, boa tarde! A licitante atendeu tempestivamente a diligência realizada, ajustando os cálculos
conforme o percentual de encargos sociais incidentes sobre a forma de contratação a ser adotada durante
a execução contratual.

07/12/2020 16:00:40

Presidente fala Após a análise inicial dos documentos da proposta comercial foram realizadas
diligências via e-mail solicitando alterações, correções e a comprovação de exequibilidade da proposta
comercial. Em resposta, a licitante corrigiu, alterou e justificou os preços ofertados e também demonstrou a
exequibilidade da sua proposta.

07/12/2020 16:03:01

Presidente fala No que diz respeito aos valores da mão de obra, a licitante atestou e justificou os diferentes valores
praticados para a mesma categoria profissional, informou o regime de contratação, assim como os
encargos sociais e a jornada de trabalho dos profissionais envolvidos, conforme documentação
encaminhada.

07/12/2020 16:03:11

Presidente fala O valor final da proposta comercial apresentada após adequações  é de R$ 212.774,40 (Duzentos e doze
mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), não alterando a classificação da licitante.

07/12/2020 16:04:33

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 A1MC PROJETOS LTDA.

07/12/2020 16:05:33

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

07/12/2020 16:07:03

Presidente fala Passaremos ao julgamento da habilitação.07/12/2020 16:10:44
Presidente fala A licitante apresentou adequadamente os documentos de habilitação exigidos no edital. 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  A1MC PROJETOS LTDA.

07/12/2020 16:14:49

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

07/12/2020 16:20:37

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 07/12/2020 às 17:00.07/12/2020 16:21:10
Presidente fala Para A1MC PROJETOS LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação dos documentos inseridos

no Sistema Comprasnet impressos e assinados, em sua versão final, bem como justificativas e demais
documentos apresentados, nos termos do item 13 do edital.

07/12/2020 16:22:28

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.

07/12/2020 16:23:25

Fornecedor responde Boa Tarde! Sim Sra. Pregoeira, iremos providenciar, obrigada!07/12/2020 16:26:08

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 17:03 horas do dia 07 de Dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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