
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 8/2020

Às 15:01 horas do dia 18 de Setembro 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 8/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 82020. Objeto: Objeto: Contratação de
serviço técnico-profissional especializado para a elaboração de estudos e projetos de saneamento integrado do Córrego Joões..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Estudos e Projetos de Saneamento - Gerência de Bacias

Elaboração de estudos e projetos de saneamento integrado do Córrego Joões.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 560.000,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 807.781,2300

1 - Estudos e Projetos de Saneamento - Gerência de Bacias

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroValor Unit.(R$) Valor Global (R$)

11.871.903/0001-64 TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 439.432,9400 439.432,9400 17/09/2020
11:46:06

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico-profissional especializado para a elaboração de Estudos e Projetos de Saneamento Integrado do Córrego Joões, conforme as
especificações contidas no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I do Edital de Licitação SMOBI 008/2020-RDC

07.169.280/0001-05 KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 1 560.000,0000 560.000,0000 18/09/2020
14:49:25

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Serviço técnico-profissional especializado para a elaboração de Estudos e Projetos de Saneamento Integrado do Córrego Joões - Belo
Horizonte/MG, conforme as especificações contidas no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I e demais documentos que integram este Edital.
(VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS)

12.147.526/0001-88 GEOMETRIA PROJETOS EIRELI Sim Sim 1 646.224,9800 646.224,9800 17/09/2020
18:25:44

Descrição detalhada do objeto ofertado:
serviço técnico-profissional especializado para a elaboração de Estudose Projetos de Saneamento Integrado do Córrego Joões, conforme as
especificações contidas
no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I e demais documentos que integram este Edital.

90.333.790/0001-10 ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA

Não - 1 652.838,5800 652.838,5800 18/09/2020
12:36:40

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO CÓRREGO
JOÕES

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

12.147.526/0001-88 646.224,980018/09/2020 15:01:08:530
90.333.790/0001-10 652.838,580018/09/2020 15:01:08:530
11.871.903/0001-64 439.432,940018/09/2020 15:01:08:530
07.169.280/0001-05 560.000,000018/09/2020 15:01:08:530

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

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

18/09/2020 15:03:44

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

23/09/2020 11:01:02

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-
64, pelo melhor lance de R$ 439.432,9400.

28/09/2020 16:00:34

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 90.333.790/0001-10,
registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de

28/09/2020 16:02:14

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

HISTÓRICO DO ITEM
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

julgamento de proposta.
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:

11.871.903/0001-64.
28/09/2020 16:02:34

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

29/09/2020 16:17:26

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 11.871.903/0001-64. Motivo: Não
comprovação das exigências de capacidade técnica profissional constantes do item 12.1.3.2.1 do edital..

09/10/2020 14:09:51

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

09/10/2020 14:11:22

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

09/10/2020 14:13:15

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

15/10/2020 09:02:41

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

21/10/2020 14:38:38

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

23/10/2020 16:08:30

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF:
07.169.280/0001-05, pelo melhor lance de R$ 560.000,0000.

26/10/2020 15:03:25

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

26/10/2020 15:04:43

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 07.169.280/0001-05, para envio de anexo.

27/10/2020 15:18:15

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPF/CNPJ:
07.169.280/0001-05.

30/10/2020 15:40:53

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

90.333.790/0001-10 28/09/2020 16:02:14 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

11.871.903/0001-64 09/10/2020 14:11:22 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.27/08/2020 16:15:19
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
27/08/2020 16:15:19

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

27/08/2020 16:15:19

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.27/08/2020 16:15:19
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.27/08/2020 16:15:19
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à KELY CRISTINA SANTOS VENIER, CPF: 7398717652.27/08/2020 16:15:19
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.28/09/2020 16:00:34
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/10/2020 às 16:00.30/10/2020 15:42:42

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Boa tarde Senhores Fornecedores!18/09/2020 15:03:20
Presidente fala Senhor Fornecedor TECHVIAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.871.903/0001-64, solicito o envio do

anexo referente ao item 1.
18/09/2020 15:03:44

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Prezado Senhor Fornecedor apresentar a documentação relativa
à proposta comercial nos termos do item 11 do edital, no prazo de 02 dias úteis. Assim, o prazo para envio
se encerra no dia 22/09/2020. Retomamos esta sessão no dia 23/09/2020 às 11:00h.

18/09/2020 15:06:17

Presidente fala A sessão será retomada no dia 22/09/2020 (quarta-feira) às 11:00 horas quando será encerrada a
convocação do anexo. Estejam todos online.

18/09/2020 15:07:28

Presidente fala Correção: A sessão será retomada no dia 23/09/2020 (quarta-feira) às 11:00 horas quando será encerrada
a convocação do anexo. Estejam todos online.

18/09/2020 15:08:23

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.

23/09/2020 11:01:02

Presidente fala A documentação da proposta comercial foi apresentada tempestivamente pela licitante TECHVIAS
ENGENHARIA LTDA . Esta sessão será suspensa para análise da documentação. Retomaremos o
julgamento da proposta comercial no dia 28/09/2020, às 16:00h. Estejam todos online!

23/09/2020 11:03:27

Presidente fala Boa tarde Senhores! Diante da comprovação pela licitante da exequibilidade de sua proposta comercial, a
Comissão de licitação julga classificada a proposta comercial apresentada pela TECHVIAS ENGENHARIA
LTDA.

28/09/2020 16:00:22

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

28/09/2020 16:00:34

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor fica convocado para apresentação da
documentação de habilitação, no prazo de 24h, nos termos do item 12 do edital.

28/09/2020 16:02:06

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

28/09/2020 16:02:34

Presidente fala Esta sessão será retomada, amanhã, dia 29/09/2020, às 16:15h, quando será encerrada a convocação!28/09/2020 16:04:31
Presidente fala A ata de julgamento da proposta comercial está disponibilizada no site da PBH, no link da licitação

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-008-2020
28/09/2020 16:08:44

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.

29/09/2020 16:17:26

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde! A documentação de habilitação foi tempestivamente apresentada pela
licitante TECHVIAS ENGENHARIA LTDA. Retomamos esta sessão, no dia 02/10/2020, ás 15:00h, quando
efetuaremos o julgamento da habilitação! Estejam todos online!

29/09/2020 16:18:52

Presidente fala Prezados, boa tarde. Não foi possível findar a análise da documentação de habilitação apresentada. Desta
forma, retomaremos esta sessão no dia 07/10/2020 às 15:00h. Estejam todos online!

02/10/2020 15:05:13

Presidente fala Prezados, boa tarde. Não foi possível findar a análise da documentação de habilitação apresentada. Desta
forma, retomaremos esta sessão no dia 09/10/2020 às 14:00h. Estejam todos online!

07/10/2020 14:56:51

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde! Passaremos ao julgamento da habilitação da licitante classificada em
primeiro lugar:  TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.

09/10/2020 14:01:08

Presidente fala A interessada apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade
fiscal, e econômico-financeira, conforme item 12 do edital. Porém em relação à qualificação técnica, não

09/10/2020 14:02:06
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

foram atendidos todos os requisitos exigidos no edital.
Presidente fala A licitante não comprovou a capacidade técnica profissional exigida no subitem  12.1.3.2.1. referente à

COORDENAÇÃO. Com efeito, os atestados apresentados não comprovam a execução, por seus
profissionais, na qualidade de Responsáveis Técnicos, dos serviços de supervisão ou coordenação técnica
de projetos de saneamento básico e/ou infraestrutura urbana.

09/10/2020 14:05:11

Presidente fala O atestado apresentado para comprovação de referida atividade consta que a profissional engenheira civil
Dariane Miranda Pereira, executou a elaboração de projetos, mas não há comprovação de que esta tenha
efetivamente exercido a função de coordenador/supervisor.

09/10/2020 14:07:44

Presidente fala Dessa forma, dada a não comprovação das exigências de capacidade técnica profissional, resta inabilitada
a licitante TECHVIAS ENGENHARIA LTDA.

09/10/2020 14:08:33

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

09/10/2020 14:09:51

Presidente fala A ata de julgamento da fase de habilitação será disponibilizada no site da pbh no link
https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-008-2020.

09/10/2020 14:13:07

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

09/10/2020 14:13:15

Presidente fala Fica a licitante convocada a apresentar os documentos da proposta comercial, nos termos do item 11 do
edital, no prazo de dois dias úteis. O prazo se encerra no dia 14/10/2020.

09/10/2020 14:15:16

Fornecedor responde Senhor Presidente a TECHVIAS ENGENHARIA LTDA manifestou através do sistema a intenção de
recurso

09/10/2020 14:15:44

Presidente fala Para TECHVIAS ENGENHARIA LTDA - Ciente. Esclareço que o prazo para apresentação das razões
recursais se iniciará apenas após termos uma licitante classificada e habilitada. Por ora, procederemos a
análise da proposta comercial da segunda colocada no certame.

09/10/2020 14:21:33

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Fica a licitante convocada a apresentar os
documentos da proposta comercial, nos termos do item 11 do edital, no prazo de dois dias úteis. O prazo
se encerra no dia 14/10/2020.

09/10/2020 14:21:58

Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 15/10/2020, às 9:00h, quando será encerrada a convocação de anexo.
Estejam todos online!

09/10/2020 14:22:55

Fornecedor responde De acordo.09/10/2020 14:23:47
Presidente fala Bom dia a todos!15/10/2020 09:01:57
Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
15/10/2020 09:02:41

Presidente fala A documentação relativa a proposta comercial foi apresentada tempestivamente pela licitante KF2
ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. Retomaremos esta sessão para julgamento da proposta
comercial e habilitação, no dia 23/10/2020, às 16:00h.

15/10/2020 09:05:09

Presidente fala Correção: a documentação de habilitação será solicitada após julgamento da proposta comercial. A sessão
do dia 23/10/2020 será para julgamento, exclusivamente, da proposta comercial.

15/10/2020 09:08:56

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Prezado Senhor Fornecedor, durante a análise da
proposta comercial surgiu a necessidade de realização de diligência para fins de comprovação de
exequibilidade e adequação de preço unitário ao teto estipulado pela SUDECAP, nos termos do §2º do art.
24 da lei 12.462/11 e art. 40 do decreto 7581/11.

21/10/2020 14:31:09

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Pelo exposto, solicitamos: a) justificar os índices de
produtividade adotados no item 65.02.03 - Equipe de topografia; b) Adequar o preço unitário do item
62.03.29 - Cadastro técnico fotográfico para remoção, pois este está acima do teto fixado pela SUDECAP,
contrariando o disposto no item 11.7 do edital.

21/10/2020 14:33:51

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Será efetuada convocação de anexo para
apresentação da planilha de preços unitários com o valor do item corrigido, bem como a nova composição
de custo unitário do item 62.03.29 e justificativa de produtividade adotada no item 65.02.03,

21/10/2020 14:38:12

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

21/10/2020 14:38:38

Presidente fala Fica mantida a sessão no dia 23/10/2020, ás 16:00h, para julgamento da proposta comercial.21/10/2020 14:39:31
Fornecedor responde Providenciamos o solicitado.23/10/2020 15:15:55
Presidente fala Prezados senhores boa tarde! Não foi possível realizar a análise dos documentos apresentados em

resposta a diligência feita. Dessa forma, suspenderemos esta sessão e retomaremos o julgamento da
proposta comercial, no dia 26/10/2020, às 15:00h! Estejam todos atentos!

23/10/2020 16:01:43

Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

23/10/2020 16:08:30

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde!26/10/2020 15:00:16
Presidente fala A licitante  KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI realizou as adequações necessárias em sua

proposta, enviando os documentos alterados via Sistema Comprasnet.
26/10/2020 15:01:36

Presidente fala Após análise da documentação apresentada pela licitante, verificou-se que a interessada atendeu ao que
foi solicitado, a saber:
a) justificar os índices de produtividade adotados no item 65.02.03 - Equipe de topografia: Os índices de
produtividade foram ajustados e igualados aos índices da CPU de referência. Foi ofertado desconto no
custo de locação de veículos, justificado através de declaração na qual a interessada renuncia a parcela
ou totalidade da remuneração referente a esse insumo.

26/10/2020 15:02:07

Presidente fala Em relação à solicitação de adequação  do preço unitário do item 62.03.29 - Cadastro técnico fotográfico
para remoção, a licitante efetuou a redução do valor unitário de forma a adequar o preço unitário ao teto
constante da planilha de orçamento e atender ao disposto no item 11.7 do edital, mantendo-se o valor
global da proposta.

26/10/2020 15:02:34

Presidente fala Diante da comprovação pela licitante da exequibilidade de sua proposta comercial e da inexistência de
vícios insanáveis que justifiquem sua desclassificação, a Comissão de licitação julga classificada a
proposta comercial apresentada pela KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI.

26/10/2020 15:03:15

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

26/10/2020 15:03:25

Presidente fala Senhor Fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.169.280/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

26/10/2020 15:04:43

Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Fica a licitante convocada para apresentação dos
documentos de habilitação, via Sistema Comprasnet, nos termos do item 12 do edital, no prazo de 24h.

26/10/2020 15:06:58

Fornecedor responde Providenciaremos a apresentação dos documentos no prazo estabelecido.26/10/2020 15:07:59
Presidente fala Retomamos esta sessão amanhã, dia 27/10/2020, às 15:15h, quando encerraremos a convocação!

Estejam todos atentos!
26/10/2020 15:08:06

Presidente fala Senhor fornecedor KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, CPNJ/CPF: 07.169.280/0001-05, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

27/10/2020 15:18:15

Presidente fala Prezados Senhores, boa tarde! A licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI apresentou
tempestivamente os documentos de habilitação. Devido ao atingimento do limite de 50MB do Sistema
Comprasnet, a licitante enviou parte da documentação via email para a Comissão de Licitação. Os
licitantes que desejarem acesso a documentação integral, gentileza solicitar vista através do email
cpl.sudecap@pbh.gov.br.

27/10/2020 15:21:04

Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 30/10/2020, às 15:30, para julgamento da habilitação! Estejam todos
online!

27/10/2020 15:22:43

Presidente fala Senhores, boa tarde! Iniciaremos o julgamento da habilitação da licitante KF2 ENGENHARIA E
CONSULTORIA EIRELI.

30/10/2020 15:32:06
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Datas Recursais
09/11/2020Data Limite para Registro de Recurso:

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 16/11/2020
Data Limite para Registro de Decisão: 24/11/2020

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala A licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. apresentou adequadamente a documentação
referente à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação técnica exigidas pelos
itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 do Edital.

30/10/2020 15:33:07

Presidente fala Em relação á qualificação econômica-financeira, a licitante deixou de apresentar a certidão negativa de
falência, nos termos exigidos pelo item 12.1.4.3 do edital. No entanto, a Comissão de Licitação utilizando-
se de sua faculdade de realizar diligências, nos termos do item 11.8 do edital, obteve acesso a referida
certidão de falência apresentada recentemente no âmbito da licitação SMOBI 04-2020 RDC, pela licitante,
bem como consultou sua validade/autenticidade no site do órgão expeditor TJSP.

30/10/2020 15:37:03

Presidente fala Os demais documentos relativos à qualificação-econômica financeira foram apresentados, tendo a licitante
atendido às exigências do item 12.1.4 do edital.

30/10/2020 15:38:47

Presidente fala Pelo exposto, considerando a aplicação do formalismo moderado e privilegiando a finalidade pública
almejada, a Comissão de Licitação decide pela habilitação da licitante  KF2 ENGENHARIA E
CONSULTORIA EIRELI.

30/10/2020 15:40:21

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

30/10/2020 15:40:53

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 30/10/2020 às 16:00.30/10/2020 15:42:42
Presidente fala Para KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - Fica a licitante convocada ao envio dos documentos

relativos à proposta comercial e habilitação impressos e assinados, nos termos do item 13 do edital, no
prazo de 3 dias úteis.

30/10/2020 15:45:31

Fornecedor responde Providenciaremos o envio de documentos relativos no prazo estabelecido.30/10/2020 15:47:03

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 16:09 horas do dia 30 de Outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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 03/09/2020  2120174 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   3304701  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 02/09/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 KF2   ENGENHARIA   E   CONSULTORIA   EIRELI  ,   CNPJ:   07.169.280/0001-05,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.*************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 3 de setembro de 2020. 

                2120174 
 PEDIDO N°:  


