
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 43/2022

Às 14:31 horas do dia 24 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 43/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 432022. Objeto: Objeto: Obras de
tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes, compreendendo limpeza e remoção de entulhos, resíduos e materiais
soltos, remoção de vegetação, remoção de bate-choco, tratamento sistema bate-choco, tratamento sistemático com grampos e tela metálica e
execução de drenagem..
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
Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis

Obras de tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes.

1 UNIDADE
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.150.269,9200.

Não

Valor Estimado: R$ 3.585.964,6200

1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis
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

30.018.048/0001-98 CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA Não - 1 3.150.269,9200 3.150.269,9200 24/08/2022
11:26:12

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras de tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes, compreendendo limpeza e remoção de entulhos, resíduos e
materiais soltos, remoção de vegetação, remoção de bate-choco, tratamento sistema bate-choco, tratamento sistemático com grampos e tela
metálica e execução de drenagem.
Porte da Empresa:

01.535.369/0001-61 CONATA ENGENHARIA LTDA Não - 1 3.232.070,1500 3.232.070,1500 24/08/2022
12:58:16

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras de tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes - validade da proposta 100 dias.
Porte da Empresa:

19.543.790/0001-80 ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 1 3.300.000,0000 3.300.000,0000 24/08/2022
14:07:29

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras de tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes, compreendendo limpeza e remoção de entulhos, resíduos e
materiais soltos, remoção de vegetação, remoção de bate-choco, tratamento sistema bate-choco, tratamento sistemático com grampos e tela
metálica e execução de drenagem.
Porte da Empresa:

04.660.549/0001-63 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE
OBRAS LTDA

Não - 1 3.550.104,9700 3.550.104,9700 23/08/2022
14:33:30

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obras de tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes, compreendendo limpeza e remoção de entulhos, resíduos e
materiais soltos, remoção de vegetação, remoção de bate-choco, tratamento sistema bate-choco, tratamento sistemático com grampos e tela
metálica e execução de drenagem.
Porte da Empresa:

21.410.167/0001-09 INTECH ENGENHARIA INOVACAO E
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim 1 3.563.951,6300 3.563.951,6300 24/08/2022
13:50:49

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Obras de tratamento de estabilização do maciço rochoso da Pedreira Prado Lopes, compreendendo limpeza e remoção de entulhos,
resíduos e materiais soltos, remoção de vegetação, remoção de bate-choco, tratamento sistema bate-choco, tratamento sistemático com
grampos e tela metálica e execução de drenagem.
Porte da Empresa:

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

04.660.549/0001-63 3.550.104,970024/08/2022 14:31:13:207
30.018.048/0001-98 3.150.269,920024/08/2022 14:31:13:207
01.535.369/0001-61 3.232.070,150024/08/2022 14:31:13:207
21.410.167/0001-09 3.563.951,630024/08/2022 14:31:13:207
19.543.790/0001-80 3.300.000,000024/08/2022 14:31:13:207

HISTÓRICO DO ITEM

1



Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.24/08/2022 14:31:13
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
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 19.543.790/0001-80.

24/08/2022 14:36:31

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CPF/CNPJ:
30.018.048/0001-98.

24/08/2022 14:43:39

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CPF/CNPJ:
30.018.048/0001-98, para envio de anexo.

08/09/2022 16:04:31

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CNPJ/CPF:
30.018.048/0001-98, pelo melhor lance de R$ 3.150.269,9200.

08/09/2022 16:04:38

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CPF/CNPJ: 30.018.048/0001-
98.

08/09/2022 16:16:25

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.22/08/2022 09:06:11
Inclusão Membro Incluído membro LUCAS BARBOSA DA CUNHA e CPF: 4769818670 na licitação como Presidente

substituto.
22/08/2022 09:06:11

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

22/08/2022 09:06:11

Inclusão Membro Incluído membro MOACIR JOSE DA SILVA CARVALHO e CPF: 5332783680 na licitação como Membro.22/08/2022 09:06:11
Inclusão Membro Incluído membro RENATO DE ABREU FORTES e CPF: 1346203644 na licitação como Membro.22/08/2022 09:06:11
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à LUCIANA DE ALMEIDA SILVA, CPF: 2384313630.22/08/2022 09:06:11
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.08/09/2022 16:04:38
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/09/2022 às 16:36.08/09/2022 16:16:51

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.

24/08/2022 14:31:13

Presidente fala Senhores Licitantes, Boa tarde!24/08/2022 14:41:17
Presidente fala A licitante CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA ofertou o menor valor global.24/08/2022 14:41:59
Presidente fala Para CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA - Fica a licitante convocada para a apresentação da

documentação relativa à proposta comercial e habilitação, no prazo de 01 (um ) dia útil.
24/08/2022 14:43:33

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CNPJ/CPF: 30.018.048/0001-98, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

24/08/2022 14:43:39

Fornecedor responde Boa tarde! Enviaremos conforme solicitado.24/08/2022 14:44:55
Presidente fala A sessão será retomada no dia 26/08/2022,às 17h para encerramento da convocação de anexo.24/08/2022 14:45:30
Presidente fala Tenham todos uma boa tarde!24/08/2022 14:45:42
Presidente fala Senhores licitantes, Boa tarde!26/08/2022 17:12:38
Presidente fala A licitante encaminhou a documentação tempestivamente.26/08/2022 17:13:03
Presidente fala A sessão de julgamento será no dia 02/09/2022, às 10h26/08/2022 17:14:02
Presidente fala Senhores Licitantes, Bom dia!02/09/2022 09:46:13
Presidente fala Não foi possível finalizar a análise de documentação de proposta e habilitação da empresa

CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA
02/09/2022 09:47:39

Presidente fala A sessão de julgamento será dia 08/09/2022, às 16h02/09/2022 09:49:01
Presidente fala Senhores Licitantes, Boa tarde!08/09/2022 16:00:12
Presidente fala Após a análise inicial da documentação, verificou-se a necessidade de diligência para correções na

proposta comercial da licitante CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA.
08/09/2022 16:01:50

Presidente fala Via e-mail, em 02/09/2022, foram solicitadas correções (i) na Planilha de Orçamento SUDECAP
L220110.2, na qual o preço do serviço 01.09.12 foi inserido com mais de duas casas decimais em
desacordo com o item 11.1.2.3 do edital, (ii) no detalhamento das Composições de Preços Unitários, cujas
descrições dos itens 01.03.03, 01.04.01, 01.09.15, 05.25.56 e 05.25.57 estavam em desacordo com a
Planilha de Orçamento e (iii) nos percentuais da Administração Local  apresentados no Cronograma Físico

08/09/2022 16:02:32

Presidente fala A licitante apresentou resposta à diligência que foi analisada pela Comissão.08/09/2022 16:03:11
Presidente fala A Comissão de Licitações verificou que a licitante promoveu as correções necessárias para adequação de

sua proposta comercial que foi declarada exequível.  O valor global da proposta comercial apresentada
pela licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. é de R$3.150.269,17.

08/09/2022 16:03:36

Presidente fala Diante disso, a Comissão de licitação decidiu pela classificação da proposta da empresa CONSTRUTORA
ITAMARACA LTDA.

08/09/2022 16:04:12

Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA, CPNJ/CPF: 30.018.048/0001-98, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

08/09/2022 16:04:31

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

08/09/2022 16:04:38

Presidente fala Passaremos ao julgamento da fase de habilitação.08/09/2022 16:12:30
Presidente fala que a licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 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.

08/09/2022 16:12:59

Presidente fala Em relação à qualificação técnica, item 12.1.3, foram apresentados atestados de capacidade técnica,
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, comprovando que o profissional Márcio Duarte Câmara, na qualidade de
responsável técnico, e a licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. executaram obras de contenção
de encostas com perfuração em rocha, instalação de tirantes e tela de alta resistência conforme exigido
nos itens 12.1.3.2 e 12.1.3.3.

08/09/2022 16:13:30

Presidente fala A licitante comprovou a execução das atividades relevantes exigidas nos itens 12.1.3.3.1 (serviços de
perfuração em rocha: 590 m), 12.1.3.3.2 (serviços de atiramento com grampos de aço: 433 m) e 12.1.3.3.3
(serviços de instalação de tela de alta resistência em encosta: 888 m2).

08/09/2022 16:13:55

Presidente fala Diante disso, a Comissão de Licitação decide pela habilitação da licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ
LTDA.

08/09/2022 16:15:39

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

08/09/2022 16:16:25

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 08/09/2022 às 16:36.08/09/2022 16:16:51
Presidente fala Para CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA - Fica a licitante convocada para envio de toda a

documentação impressa e assinada, no prazo de 03 (três) dias úteis.
08/09/2022 16:17:53

Presidente fala Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pelo sistema comprasnet.08/09/2022 16:18:19
Presidente fala A ata da sessão eletrônica e a ata de julgamento serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de08/09/2022 16:19:02
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Belo Horizonte.
Fornecedor responde Boa tarde! Enviaremos a documentação impressa e assinada no prazo estipulado.08/09/2022 16:22:36

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 16:45 horas do dia 08 de Setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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