
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 15/2021

Às 13:01 horas do dia 28 de Setembro 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 15/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 152021.
Objeto: Objeto: Complementação dos serviços e obras de remanejamento e interligação da adutora de água tratada na Av. Dom Pedro I, Gen.
Olímpio Mourão Filho e João Samaha, além da execução de caixas de concreto armado, bem como a instalação de proteção em parte da rede,
utilizando peças e blocos de ancoragem pré-moldados, conforme as especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Licitação e demais
documentos que integram o Edital de Licitação..
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
Obras Civis Públicas ( Construção )

Complementação dos serviços e obras de remanejamento e interligação da adutora de água tratada na Av. Dom Pedro I, Gen. Olímpio Mourão Filho e
João Samaha, além da execução de caixas de concreto armado, bem como a instalação de proteção em parte da rede, utilizando peças e blocos de
ancoragem pré-moldados, conforme as especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Licitação e demais documentos que integram o Edital
de Licitação.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Aceito para CONATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.875.992,1300.

Não

Valor Estimado: R$ 1.948.071,0300

1 - Obras Civis Públicas ( Construção )
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

01.535.369/0001-61 CONATA ENGENHARIA LTDA Não - 1 1.875.992,1300 1.875.992,1300 28/09/2021
11:54:41

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Remanejamento e interligação da adutora de água tratada da Av. Dom Pedro I. Validade da proposta: 100(cem) dias.
Porte da Empresa:

04.910.686/0001-09 CONEST ENGENHARIA LTDA Não - 1 1.944.514,7100 1.944.514,7100 28/09/2021
08:45:39

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Complementação dos serviços e obras de remanejamento e interligação da adutora de água tratada na Av. Dom Pedro I, Gen. Olímpio
Mourão Filho e João Samaha, além da execução de caixas de concreto armado, bem como a instalação de proteção em parte da rede, utilizando
peças e blocos de ancoragem pré-moldados, conforme as especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Licitação e demais documentos
que integram o Edital de Licitação.

Porte da Empresa:

09.252.737/0001-76 A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 1.948.000,0000 1.948.000,0000 17/09/2021
11:26:04

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Complementação dos serviços e obras de remanejamento e interligação da adutora de água tratada na Av. Dom Pedro I, Gen. Olímpio Mourão
Filho e João Samaha, além da execução de caixas de concreto armado, bem como a instalação de proteção em parte da rede, utilizando peças e
blocos de ancoragem pré-moldados.
Porte da Empresa:

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

09.252.737/0001-76 1.948.000,000028/09/2021 13:01:20:277
04.910.686/0001-09 1.944.514,710028/09/2021 13:01:20:277
01.535.369/0001-61 1.875.992,130028/09/2021 13:01:20:277

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.28/09/2021 13:01:20
Fornecedor enviou um lance de Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI,28/09/2021 13:04:51

CPF/CNPJData/Hora Registro Valor (R$)
LANCES DESEMPATE ME/EPP

09.252.737/0001-76 1.875.000,000028/09/2021 13:04:51:097

HISTÓRICO DO ITEM
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

desempate CNPJ/CPF: 09.252.737/0001-76 enviou o lance no valor de R$ 1.875.000,0000.
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ:

09.252.737/0001-76.
28/09/2021 13:09:58

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI,
CPF/CNPJ: 09.252.737/0001-76, para envio de anexo.

04/11/2021 14:35:12

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
09.252.737/0001-76, pelo melhor lance de R$ 1.875.000,0000.

04/11/2021 14:35:19

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CPF/CNPJ: 09.252.737/0001-76.
Motivo: Licitante inabilitada por não ter comprovado a qualificação técnica-operacional, em relação aos
serviços de montagem de rede tubular em ferro fundido DN mínimo de 300 mm, nos termos do item
12.1.3.2.1 do instrumento convocatório..

04/11/2021 14:51:59

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.535.369/0001-61.

04/11/2021 14:56:37

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.252.737/0001-76, registrou intenção
de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.

04/11/2021 15:09:20

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.535.369/0001-61, para envio de anexo.

08/11/2021 10:13:39

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.535.369/0001-61.

10/11/2021 14:53:51

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.535.369/0001-61, para envio de anexo.

12/11/2021 14:56:24

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.535.369/0001-
61, pelo melhor lance de R$ 1.875.992,1300.

12/11/2021 15:02:06

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 01.535.369/0001-61.12/11/2021 15:15:05

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

09.252.737/0001-76 04/11/2021 15:09:19 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 RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.28/09/2021 13:00:44
Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.28/09/2021 13:00:44
Inclusão Membro Incluído membro GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO e CPF: 3766159666 na licitação como

Membro.
28/09/2021 13:00:44

Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente
substituto.

28/09/2021 13:00:44

Inclusão Membro Incluído membro FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE e CPF: 10177384670 na licitação como
Presidente.

28/09/2021 13:00:44

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à LUCAS BARBOSA DA CUNHA, CPF: 4769818670.28/09/2021 13:00:44
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE, CPF: 10177384670.

Justificativa: CONFORME PORTARIA.
28/09/2021 13:01:10

Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.04/11/2021 14:35:19
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/11/2021 às 16:00.12/11/2021 15:20:43

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Sistema informa O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa/Empresa de
Pequeno Porte/Equiparada.

28/09/2021 13:01:20

Presidente fala Srs. Licitantes, boa tarde!28/09/2021 13:01:40
Presidente fala Conforme informação do sistema: O item 1 terá desempate dos lances.28/09/2021 13:02:15
Presidente fala Senhor Fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.252.737/0001-76, solicito o

envio do anexo referente ao item 1.
28/09/2021 13:09:58

Presidente fala Para A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - 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 1 dia útil. Término prazo: 29/09/21

28/09/2021 13:10:54

Presidente fala Retomaremos a sessão dia 30-09-21 às 09:00 h.28/09/2021 13:11:30
Fornecedor responde Prezado Presidente, bom dia. Foram encaminhados os documentos referentes aos itens 11 e 12 do edital.29/09/2021 07:10:30
Presidente fala Prezados licitantes, bom dia! A licitante A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI  apresentou a

documentação tempestivamente. Suspenderemos a sessão para análise. Essa sessão será retomada dia
06/10/21 às 10:00. Estejam online!

30/09/2021 09:01:54

Presidente fala Srs Licitantes, bom dia!06/10/2021 10:01:53
Presidente fala Não foi possível concluir a análise. Essa sessão será retomada dia 13/10/21 às 10:00 h. Estejam online!06/10/2021 10:04:27
Presidente fala Srs licitantes, bom dia!13/10/2021 10:04:32
Presidente fala Após análise inicial da documentação, faz-se necessário realizar diligência 01.

Segue diligência 01:
13/10/2021 10:06:51

Presidente fala Para A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - Item 12.1.3.2.1: Não foi localizada nos atestados
apresentados a execução de montagem em
rede tubular de ferro fundido DN mínimo de 300 mm. Favor indicar nos atestados
e/ou documentação complementar (projetos, memorial descritivo,
memória de cálculo, etc.) a esses, a execução do serviço conforme preconiza o edital;

13/10/2021 10:16:54

Presidente fala Para A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - Enviar as composições de custos unitários (CPUs) de
todos os serviços, conforme
estabelecido no edital, item 11.1.3 do edital.

13/10/2021 10:17:38

Presidente fala Prazo: 2(dois) dias úteis. Término prazo: 15/10/21.13/10/2021 10:18:29
Presidente fala Para A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - Prazo: 2(dois) dias úteis. Término prazo: 15/10/21.13/10/2021 10:18:37
Presidente fala Essa sessão será retomada dia 20/10/21 às 10:00h. Estejam online!13/10/2021 10:20:03
Fornecedor responde Prezado Presidente, boa tarde.

Foram encaminhados os documentos solicitados.
14/10/2021 14:03:14

Presidente fala Boa tarde a todos. Não foi possível concluir a análise da documentação. Retomaremos essa sessão dia
27/10/2021 às 10:00h. Estejam todos online!

19/10/2021 16:04:57

Presidente fala Bom dia a todos. Ainda não foi possível concluir a análise da documentação. Retomaremos essa sessão
dia 04/11/2021, às 14:30h. Estejam todos online!

27/10/2021 10:08:10

Presidente fala Boa tarde a todos.04/11/2021 14:31:15
Presidente fala ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: Após a análise da documentação apresentada,

verificou-se que a licitante A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI não indicou as Composições de
04/11/2021 14:32:31
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Datas Recursais

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

preços unitários- CPUs referentes aos serviços de sua planilha, conforme determinado pelo instrumento
convocatório, contudo, o desconto global apresentado foi de apenas 3,75% (três vírgula setenta e cinco
por cento), podendo, desta forma, ser considerada exequível a referida proposta comercial.

Presidente fala Frisa-se que os documentos habilitatórios foram examinados concomitantemente à proposta comercial,
nos quais foi verificada a ausência da comprovação da qualificação técnica operacional requisitada no item
12.1.3.1 do edital, optando esta Comissão Permanente de Licitação por não diligenciar em relação às
referidas CPU’s, por celeridade e economia processual, não acarretando qualquer prejuízo à condução do
certame.

04/11/2021 14:33:17

Presidente fala A Comissão Permanente de Licitação decide pela classificação da Proposta Comercial da empresa A.
DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI.

04/11/2021 14:34:44

Presidente fala Senhor fornecedor A. DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CPNJ/CPF: 09.252.737/0001-76, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

04/11/2021 14:35:12

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

04/11/2021 14:35:19

Presidente fala Passaremos ao julgamento da fase de habilitação.04/11/2021 14:37:19
Presidente fala Passando para análise dos documentos de habilitação, verificou-se a necessidade de complementação

das informações acerca da qualificação técnica operacional. A referida complementação foi solicitada no
dia 13/10/2021, pelo sistema Comprasnet, sendo respondida tempestivamente em 15/10/2021.
Examinada a documentação encaminhada pela empresa, notou-se o descumprimento da determinação do
item 12.1.3.2.1 do edital, referente à qualificação técnica operacional pelos motivos a seguir expostos.

04/11/2021 14:45:58

Presidente fala Nos atestados apresentados inicialmente como comprovação da execução de montagem de rede tubular
em ferro fundido DN mínimo de 300 mm, não foi localizada a execução de serviços com tubos de ferro
fundido, mas somente com outros tipos de materiais, como PEAD e PRFV. Em virtude dessa constatação,
foi solicitada a referida comprovação através de documentação complementar aos atestados
anteriormente apresentados (diligência 1).

04/11/2021 14:46:31

Presidente fala Em resposta à diligência, a interessada encaminhou projetos executivos em rede tubular, referentes aos
atestados apresentados, além de uma “carta de esclarecimento” na qual alega que a complexidade de
execução de redes tubulares em PEAD e/ou PRFV é similar ou superior àquela exigida no edital, não
comprovando, porém, a execução de serviços com tubos de ferro fundido.

04/11/2021 14:46:46

Presidente fala Para a verificação da referida similaridade entre os serviços, foi realizada na data de 19/10/2021 consulta à
área demandante da Sudecap (DPOI-SD), responsável pela solicitação de contratação e pela elaboração
do Projeto Básico da presente licitação. A área técnica entendeu não possuírem os serviços a mesma
similaridade, por se tratarem de materiais completamente distintos no que se refere à complexidade
operacional.

04/11/2021 14:47:04

Presidente fala Esclareceu, por fim: “no que se refere a suas complexidades operacionais, por serem materiais mais leves
ao manuseio e não demandarem equipamentos específicos para içamento, bem como, ainda possuírem
menos resistências durante as atividades de cortes, entendo que os tubos presentes nos atestados da
empresa são inferiores”.

04/11/2021 14:47:25

Presidente fala Em relação aos demais itens da qualificação técnica, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e
qualificação econômico-financeira a Empresa apresentou adequadamente a documentação, de acordo
com as exigências do edital.

04/11/2021 14:47:38

Presidente fala A Comissão Permanente de Licitação decide pela inabilitação da empresa A. DOS SANTOS
ENGENHARIA EIRELI, por não ter comprovado a qualificação técnica-operacional, em relação aos
serviços de montagem de rede tubular em ferro fundido DN mínimo de 300 mm, nos termos do item
12.1.3.2.1 do instrumento convocatório, pelos fundamentos acima trazidos.

04/11/2021 14:48:33

Presidente fala A ata de julgamento será disponibilizada no site da PBH, no endereço https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-
infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-015-2021

04/11/2021 14:50:14

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

04/11/2021 14:51:59

Presidente fala Para CONATA ENGENHARIA LTDA - Fica a licitante CONATA ENGENHARIA LTDA convocada para
apresentação dos documentos relativos a proposta comercial e habilitação nos termos do item 11 e 12 do
edital, no prazo de 1 dia útil. Término prazo: 05/11/21.

04/11/2021 14:56:29

Presidente fala Senhor Fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.535.369/0001-61, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

04/11/2021 14:56:37

Presidente fala Retomaremos esta sessão no dia 08/11/2021, as 10:00, quando será encerrada a convocação de envio do
anexo.

04/11/2021 15:00:10

Fornecedor responde Ok. Obrigado.04/11/2021 16:41:53
Presidente fala Senhor fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 01.535.369/0001-61, o prazo para envio

de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
08/11/2021 10:13:39

Presidente fala Prezados licitantes, bom dia! A licitante CONATA ENGENHARIA LTDA apresentou a documentação
tempestivamente. Suspenderemos a sessão para análise. Essa sessão será retomada dia 12/11/21 às
15:00. Estejam online!

08/11/2021 10:20:13

Presidente fala Para CONATA ENGENHARIA LTDA - Boa tarde! Após análise inicial dos documentos apresentados,
foram verificadas algumas inconsistências na proposta comercial apresentada pela licitante, as quais
deverão ser sanadas. Desta forma, gentileza atender as seguintes solicitações:

10/11/2021 14:52:53

Presidente fala Para CONATA ENGENHARIA LTDA - 1) enviar as CPUs analíticas referentes aos serviços 05.07.45,
30.01.01 e 31.01.01, conforme CPUs de referência; 2) justificar a ausência de vibroacabadora na CPU do
serviço 20.25.02;
3) verificar as unidades dos serviços referentes aos ensaios geotécnicos, que estão divergentes na
planilha de orçamento e nas CPUs. O prazo para resposta à diligência é de 02 (dois) dias úteis.

10/11/2021 14:53:33

Presidente fala Senhor Fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.535.369/0001-61, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

10/11/2021 14:53:51

Presidente fala Senhor fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 01.535.369/0001-61, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

12/11/2021 14:56:24

Presidente fala Boa tarde, senhores licitantes.12/11/2021 15:00:35
Presidente fala Após análise inicial da documentação apresentada verificou-se a necessidade de complementação das

informações acerca da proposta comercial, a qual foi solicitada na data de 11/11/2021(diligência 1). A
resposta foi enviada tempestivamente, via sistema Comprasnet na data de 12/11/2021, na qual a licitante
atende a todas as exigências do edital, sendo sua proposta considerada exequível.

12/11/2021 15:01:44

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

12/11/2021 15:02:06

Presidente fala Passaremos para a fase de julgamento dos documentos de habilitação.12/11/2021 15:13:47
Presidente fala Após análise da documentação apresentada, foi verificado que a licitante atendeu a todos os requisitos

referentes à habilitação, quais sejam jurídica, fiscal e trabalhista, técnica e econômico-financeira.
12/11/2021 15:14:12

Presidente fala Por todo o exposto, a Comissão de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da Proposta Comercial e pela
HABILITAÇÃO da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA.

12/11/2021 15:14:27

Presidente fala O preço global ofertado foi de R$ 1.875.992,13 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e
noventa e dois reais e treze centavos).

12/11/2021 15:14:45

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

12/11/2021 15:15:05

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 12/11/2021 às 16:00.12/11/2021 15:20:43
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22/11/2021Data Limite para Registro de Recurso:
Data Limite para Registro de Contrarrazão: 29/11/2021
Data Limite para Registro de Decisão: 07/12/2021

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 16:07 horas do dia 12 de Novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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