
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 27/2021

Às 13:02 horas do dia 23 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 27/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 272021.
Objeto: Objeto: Execução dos serviços de implantação do barramento provisório na Bacia de Detenção de Cheias do Bairro das Indústrias..
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 )

Execução dos serviços de implantação do barramento provisório na Bacia de Detenção de Cheias do Bairro das Indústrias.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para CONATA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.185.827,5100.

Não

Valor Estimado: R$ 1.197.805,6100

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 1.185.827,5100 1.185.827,5100 22/09/2021
16:46:08

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução dos serviços de implantação do barramento provisório na bacia de detenção de  cheias do Bairro das Indústrias, compreendendo a
execução de estrutura temporária complementar às obras da bacia de detenção, visando garantir a funcionalidade do empreendimento até a
execução do barramento definitivo, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico da Licitação e demais documentos que
integram este Edital de Licitação.

Porte da Empresa:

04.047.735/0001-21 CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 1 1.185.827,5500 1.185.827,5500 23/09/2021
07:06:17

Descrição detalhada do objeto ofertado:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO BARRAMENTO PROVISORIO NA BACIA DE DETENÇÃO DE CHEIAS DO BAIRRO DAS
INDUSTRIAS.Porte da Empresa:

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

04.047.735/0001-21 1.185.827,550023/09/2021 13:02:13:590
01.535.369/0001-61 1.185.827,510023/09/2021 13:02:13:590

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.23/09/2021 13:02:15
Tempo de envio de lance de desempate
expirou

Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor
CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 04.047.735/0001-21.

23/09/2021 13:08:17

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

23/09/2021 13:12:22

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

30/09/2021 09:16:33

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.535.369/0001-
61, pelo melhor lance de R$ 1.185.827,5100.

30/09/2021 09:16:40

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 01.535.369/0001-61.30/09/2021 09:28:20

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

HISTÓRICO DO ITEM

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

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

23/09/2021 13:02:02

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

23/09/2021 13:02:02

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

23/09/2021 13:02:02

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.23/09/2021 13:02:02
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.23/09/2021 13:02:02
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE, CPF: 10177384670.23/09/2021 13:02:02
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Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.30/09/2021 09:16:40
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às 09:40.30/09/2021 09:28:50

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.

23/09/2021 13:02:14

Presidente fala Srs. Licitantes boa tarde!23/09/2021 13:02:40
Presidente fala Senhor Fornecedor CONATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.535.369/0001-61, solicito o envio do

anexo referente ao item 1.
23/09/2021 13:12:22

Presidente fala Para CONATA ENGENHARIA LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação da documentação
relativa à proposta comercial e habilitação, conforme itens 11 e 12 do Edital, no prazo de 1 dia útil.
Término prazo: 24-09-2021. Retomaremos essa sessão dia 27-09-21

23/09/2021 13:14:57

Fornecedor responde Prezados,
Bom dia !
Seria possível prorrogar o prazo até no dia 27/09/2021?

23/09/2021 13:16:26

Presidente fala Sr. Licitante, o prazo previsto em edital é de 1 dia útil. Para solicitar a prorrogação, gentileza enviar o
pedido seguido da justificativa para o e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br para que a Comissão de Licitação
analise o pedido.

23/09/2021 13:22:23

Presidente fala Srs. Licitantes, bom dia! a licitante CONATA ENGENHARIA LTDA apresentou a documentação
tempestivamente. Suspenderemos a sessão para análise. Essa sessão será retomada dia 30/09/21 às
09:00. Estejam atentos!

27/09/2021 09:01:30

Presidente fala Srs Licitantes, bom dia!30/09/2021 09:02:20
Presidente fala Informamos que foi realizada diligência 1 na data de ontem com a licitante CONATA ENGENHARIA LTDA,

essa respondida tempestivamente por e-mail na data de ontem; e resposta incluída no sistema comprasnet
na data de hoje pela licitante.
A diligência foi realizada nos seguintes moldes:

30/09/2021 09:06:40

Presidente fala 01) a empresa deverá apresentar o detalhamento das leis sociais que serão adotadas na obra,conforme
item 11.1.4 e subitens

30/09/2021 09:08:23

Presidente fala Como a empresa apresentou os atestados de capacitação técnica em nome dos profissionais Gustavo
BuenoCamata e Alexandre Humberto Camaratti, ambos sócios administradores da licitante conforme ato
dealteração contratual e os encargos profissionais apresentados se referem a vínculo CLT, a licitante
podeapresentar uma declaração informando que todos os profissionais contratados para a licitação em
questãoterão vínculo CLT e que estão cientes das implicações do não cumprimento do item 11.1.4 do
edita

30/09/2021 09:08:35

Presidente fala Houve uma diferença de R$ 0,50 (cinquenta centavos) na planilha de preços preenchida pela licitante,
solitoque a empresa verifique e nos envie uma nova versão

30/09/2021 09:08:54

Presidente fala Passaremos ao julgamento da proposta comercial e habilitação da licitante CONATA ENGENHARIA LTDA30/09/2021 09:09:52
Presidente fala Após

a análise da proposta comercial e habilitação fo i realizada diligência em 29 0 9 /202 a fim de
se obter esclarecimentos e correções referentes a proposta c o mercial . A li citante respondeu
tempestivamente a diligência n a mesma data

30/09/2021 09:12:49

Presidente fala A licitante apresentou proposta comercial ajustada no valor de R$ 1.185.827 ,51 (Um milhão, cento
e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), desconto de 1,00%
A licitante atendeu às exigências relativas à proposta comercial , declarou que a forma de
contratação de mão de obra será CLT, sendo considerada a proposta exequível nos termos
apresentados.

30/09/2021 09:15:14

Presidente fala Diante do exposto, esta comissão de licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial
apresentada pela licitante CONATA ENGENHARIA LTDA

30/09/2021 09:16:23

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.

30/09/2021 09:16:33

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

30/09/2021 09:16:41

Presidente fala Passaremos ao julgamento da habilitação da licitante CONATA ENGENHARIA LTDA30/09/2021 09:17:26
Presidente fala A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pel os itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital.
30/09/2021 09:20:51

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

30/09/2021 09:21:33

Presidente fala A licitante apresentou corretamente seu balanço patrimonial referente ao último exercício social exigível,
comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido no item 12.1.4.1 do edital.

30/09/2021 09:21:50

Presidente fala As exigências do item 12.1.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) = 0,75 e índice de liquidez corrente
(ILC) = 1,20 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE = 0,25 e ILC= 5,85

30/09/2021 09:23:12

Presidente fala Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
comarca de Belo Horizonte , atendendo à exigência do item 12.1.4.3 do

30/09/2021 09:23:59

Presidente fala Pelo exposto, essa comissão de licitação decide pela HABILITAÇÃO da licitante CONATA ENGENHARIA
LTDA

30/09/2021 09:25:08

Presidente fala A ata completa será disponibilizada no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-
infraestrutura/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-027-2021

30/09/2021 09:27:33

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

30/09/2021 09:28:20

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às 09:40.30/09/2021 09:28:50

FERNANDA DE CAMPOS CLEMENTE
Presidente

LUCAS BARBOSA DA CUNHA
Presidente substituto

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 09:40 horas do dia 30 de Setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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GERMANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO
Membro

MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO
Membro

RENATO DE ABREU FORTES
Membro
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