
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 39/2022

Às 14:30 horas do dia 03 de Agosto de 2022, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 013/2022 de 13/07/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 39/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 392022. Objeto: Objeto: Obras e
serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá..
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 )

Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá.

1 UNIDADE
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para POROS CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.995.000,0000.

Não

Valor Estimado: R$ 31.644.336,6100

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

04.295.026/0001-65 POROS CONSTRUTORA LTDA Não - 1 19.995.000,0000 19.995.000,0000 03/08/2022
10:36:06

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá
Porte da Empresa:

21.728.225/0001-39 CONSERVASOLO ENG DE PROJETOS E
CONSULTORIA TEC LTDA

Não - 1 22.725.622,4600 22.725.622,4600 02/08/2022
23:39:39

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá.
Porte da Empresa:

00.711.110/0001-61 COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELI

Não - 1 24.306.197,8200 24.306.197,8200 03/08/2022
12:10:11

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá.
Porte da Empresa:

01.535.369/0001-61 CONATA ENGENHARIA LTDA Não - 1 26.359.732,4000 26.359.732,4000 03/08/2022
13:54:53

Descrição detalhada do objeto ofertado:
execução das obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá. Validade da
proposta será de no mínimo 100 (cem) dias, a contar da data limite para sua entrega.Porte da Empresa:

30.018.048/0001-98 CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA Não - 1 26.416.692,2000 26.416.692,2000 03/08/2022
09:04:13

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá.
Porte da Empresa:

26.381.989/0001-14 ENGIBRAS ENGENHARIA S.A. Não - 1 26.879.218,6300 26.879.218,6300 01/08/2022
17:03:45

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá, compreendendo:
-Implantação de estrutura de dissipação de energia, em gabião caixa, nas saídas das galerias dos córregos Olaria e Jatobá;
- Implantação de proteção das margens, em gabião, em trechos da área da intervenção (Acesso 01 no trecho entre estacas 35+10,00 a 40+0,00
e 43+10,00 a 52+10,00; Acesso 04 no trecho entre estacas 35+10,00 a 40+0,00; Acesso 03 no trecho entre estacas 35+0,00 a 36+0,00; Acesso
02 no trecho entre estacas 43+10,00 a 44+10,00; e ombreiras da bacia de detenção entre estacas 14+0,00 a 26+4,68);
-Execução de serviços de demolições de residência removidas, limpeza de terreno, escavações, regularizações de margens e movimentações de
terra, visando realização dos serviços de contenção de margens dos córregos Olaria e Jatobá, no trecho delimitado entre a Rua Principal,
Avenida Senador Levindo Coelho e Via do Minério;
-Implantação do alargamento, passeio e drenagem na Rua Maria de Fé, trecho entre Avenida Senador Levindo Coelho e Rua Primordial; e
- Execução do acesso ao barramento da Bacia de Detenção do Olaria.

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
17.723.933/0001-00 SENGEL CONSTRUCOES LIMITADA Sim Não 1 29.984.531,8200 29.984.531,8200 03/08/2022

13:49:25
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da Bacia de detenção dos Córregos Olaria e Jatobá.
Porte da Empresa:

20.524.237/0001-89 PERFIL ENGENHARIA LTDA Não - 1 31.644.336,6100 31.644.336,6100 02/08/2022
10:10:17

Descrição detalhada do objeto ofertado:
A presente Licitação tem por objeto a contratação, pelo MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), da
execução das obras e serviços de contenção das margens e ombreiras da bacia de
detenção dos Córregos Olaria e Jatobá, compreendendo:
2.1. Implantação de estrutura de dissipação de energia, em gabião caixa, nas saídas das
galerias dos córregos Olaria e Jatobá;
2.2. Implantação de proteção das margens, em gabião, em trechos da área da
intervenção (Acesso 01 no trecho entre estacas 35+10,00 a 40+0,00 e 43+10,00 a
52+10,00; Acesso 04 no trecho entre estacas 35+10,00 a 40+0,00; Acesso 03 no
trecho entre estacas 35+0,00 a 36+0,00; Acesso 02 no trecho entre estacas
43+10,00 a 44+10,00; e ombreiras da bacia de detenção entre estacas 14+0,00 a
26+4,68);
2.3. Execução de serviços de demolições de residência removidas, limpeza de terreno,
escavações, regularizações de margens e movimentações de terra, visando
realização dos serviços de contenção de margens dos córregos Olaria e Jatobá, no
trecho delimitado entre a Rua Principal, Avenida Senador Levindo Coelho e Via do
Minério;
2.4. Implantação do alargamento, passeio e drenagem na Rua Maria de Fé, trecho entre Avenida Senador Levindo Coelho e Rua Primordial; e

2.5. Execução do acesso ao barramento da Bacia de Detenção do Olaria.
conforme as especificações contidas no Anexo I – Projeto Básico da Licitação e demais
documentos que integram este Edital de Licitação.

Porte da Empresa:

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

01.535.369/0001-61 26.359.732,400003/08/2022 14:30:35:020
17.723.933/0001-00 29.984.531,820003/08/2022 14:30:35:020
00.711.110/0001-61 24.306.197,820003/08/2022 14:30:35:020
04.295.026/0001-65 19.995.000,000003/08/2022 14:30:35:020
30.018.048/0001-98 26.416.692,200003/08/2022 14:30:35:020
21.728.225/0001-39 22.725.622,460003/08/2022 14:30:35:020
20.524.237/0001-89 31.644.336,610003/08/2022 14:30:35:020
26.381.989/0001-14 26.879.218,630003/08/2022 14:30:35:020

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor POROS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ:
04.295.026/0001-65.

03/08/2022 14:34:53

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor POROS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ:
04.295.026/0001-65, para envio de anexo.

22/08/2022 15:07:01

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor POROS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.295.026/0001-
65, pelo melhor lance de R$ 19.995.000,0000.

22/08/2022 15:07:09

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor POROS CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ: 04.295.026/0001-65.22/08/2022 15:23:31

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

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro LUCIANA DE ALMEIDA SILVA e CPF: 2384313630 na licitação como Presidente.03/08/2022 08:47:50
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
03/08/2022 08:47:50

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

03/08/2022 08:47:50

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.03/08/2022 08:47:50
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.03/08/2022 08:47:50
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à LUCIANA DE ALMEIDA SILVA, CPF: 2384313630.03/08/2022 08:47:50
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.22/08/2022 15:07:09
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/08/2022 às 15:43.22/08/2022 15:23:59

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Boa tarde, Senhores Licitantes!03/08/2022 14:31:33
Presidente fala A licitante POROS CONSTRUTORA LTDA ofertou o menor preço global.03/08/2022 14:32:50
Presidente fala Para POROS CONSTRUTORA LTDA - Fica a licitante convocada para apresentação da documentação

relativa à proposta comercial e habilitação, no prazo de 01 (um) dia útil, findando 04/08/2022.
03/08/2022 14:34:35

Presidente fala Senhor Fornecedor POROS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 04.295.026/0001-65, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

03/08/2022 14:34:53

Fornecedor responde Ok. Obrigado.03/08/2022 14:36:33
Presidente fala A sessão será retomada dia 05/08/2022, às 16h , quando será encerrada a convocação de anexo.03/08/2022 14:37:01
Presidente fala Tenham todos uma boa tarde!03/08/2022 14:37:15
Presidente fala Senhores Licitantes, informo que a empresa POROS CONSTRUTORA LTDA., entregou tempestivamente,

via email, toda a documentação referente à documentação solicitada no Edital.
08/08/2022 08:51:16

Presidente fala O Sistema Comprasnet apresentou instabilidade e dessa forma, não permitiu que o licitante inserisse os
arquivos no Sistema.

08/08/2022 08:53:19
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala A sessão fica será suspensa para análise da documentação e será retomada para julgamento da proposta
comercial e habilitação no dia 12/08/2022, às 14h30.

08/08/2022 08:57:46

Presidente fala Senhores Licitantes, Bom dia!12/08/2022 10:36:37
Presidente fala Não foi possível finalizar a análise da documentação relativa à proposta comercial e habilitação.12/08/2022 10:37:45
Presidente fala A sessão de julgamento fica agendada para o dia 18/08/2022, às 15h.12/08/2022 10:39:26
Presidente fala Senhores Licitantes, Boa tarde! Não foi possível finalizar a análise da documentação relativa à proposta

comercial e habilitação.
18/08/2022 14:57:44

Presidente fala A sessão de julgamento fica agendada para o dia 22/08/2022, às 15h.18/08/2022 14:58:21
Presidente fala Boa tarde, Senhores Licitantes!22/08/2022 15:01:06
Presidente fala Após a análise da documentação referente à proposta comercial apresentada pelo licitante, a Comissão de

Licitações verificou a necessidade de diligência para esclarecimentos e correções.
22/08/2022 15:02:29

Presidente fala O licitante apresentou as comprovações dos preços ofertados nos insumos e serviços; planilha
discriminando os equipamentos pertencentes ao patrimônio de uma das consorciadas, bem como notas
fiscais e/ou outros documentos comprobatórios; justificativa para os valores de mão de obra adotados na
proposta; e o cronograma físico-financeiro corrigido. A Comissão de Licitações considerou que o licitante
atendeu às solicitações de comprovação e correções necessárias para adequação de sua proposta
comerc

22/08/2022 15:03:31

Presidente fala Diante disso, a Comissão de licitação julga classificada a proposta comercial apresentada pela licitante
Consórcio P&R - Córrego Olaria e Jatobá, formado pelas empresas POROS CONSTRUTORA LTDA e
RFJ Construtora Eireli.

22/08/2022 15:06:32

Presidente fala Senhor fornecedor POROS CONSTRUTORA LTDA, CPNJ/CPF: 04.295.026/0001-65, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

22/08/2022 15:07:01

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

22/08/2022 15:07:09

Presidente fala Passaremos ao julgamento da fase de habilitação.22/08/2022 15:08:55
Presidente fala Em relação à documentação de habilitação, a Comissão de Licitações verificou que o licitante

CONSÓRCIO P&R – CÓRREGO OLARIA E JATOBÁ – 2ª ETAPA apresentou adequadamente a
documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e
qualificação econômico-financeira atendendo as exigências dos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 do
edital.

22/08/2022 15:10:45

Presidente fala Em relação à qualificação técnica, foram apresentados atestados de capacidade técnica, fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado comprovando que os profissionais Luís Carlos Araújo Dias e
Júlio Cesar Marques Soares executaram, na qualidade de responsáveis técnicos, obras de execução de
contenção em gabião,, e que as empresas formadoras do consórcio executaram diretamente obras de
tratamento de fundo de vale e as atividades relevantes exigida

22/08/2022 15:13:23

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

22/08/2022 15:23:31

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 22/08/2022 às 15:43.22/08/2022 15:23:59
Presidente fala Para POROS CONSTRUTORA LTDA - Fica a licitante convocada para a apresentação dos documentos

inseridos no Sistema comprasnet, impressos e assinados. Solicitamos encaminhar os referidos
documentos assinados manualmente e não digitalmente.

22/08/2022 15:25:54

Presidente fala Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pelo Sistema Comprasnet, não sendo aceitos
recursos enviados por outros meios.

22/08/2022 15:28:13

Presidente fala A ata de julgamento de a ata da sessão da sessão eletrônica serão disponibilizadas no site da Prefeitura
Municipal  de Belo Horizonte.

22/08/2022 15:29:46

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA
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 15:47 horas do dia 22 de Agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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