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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO URBEL/SMOBI Nº 004/2021 

 

PROCESSO: n.º 01.014.422/21-05 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTINUIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS DO EMPREENDIMENTO  

VÁRZEA DA PALMA. 

 
 
Às 10hr30min37seg horas do dia 22/09/2021, na Avenida do Contorno, 6.664 – 4º andar, Santo Antônio, 

da cidade de Belo Horizonte - MG, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa, Sr. Marcos André Ferreira 

Gonçalves, e os integrantes da equipe de apoio, Sr. Thiago Machado dos Santos e Sra. Soraya 

Mamede da Silva, designados pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI n.º 004/2020, publicada em 28 

de outubro de 20201, para realização da Sessão Pública de Pregão Eletrônico URBEL/SMOBI nº 

004/2021. 

Aberta as propostas eletrônicas, foram apresentados os preços globais iniciais de 8 fornecedores, a 

seguir informados: 

Data-Hora Fornecedor Proposta 

21/09/2021 15:55:00:964 VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA R$ 469.800,00 

17/09/2021 15:35:22:485 INDEP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA R$ 469.958,84 

21/09/2021 15:11:56:098 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP R$ 469.958,84 

21/09/2021 17:03:56:178 ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTA R$ 469.958,84 

20/09/2021 12:17:20:305 SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL R$ 469.958,84 

16/09/2021 09:58:47:013 GRADUX BRASIL EIRELI R$ 469.958,84 

21/09/2021 11:52:49:862 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA R$ 469.958,84 

21/09/2021 16:20:45:080 LIS LTDA R$ 469.000,00 

 

Após a etapa de lances foram apresentados os seguintes valores: 

Data-Hora Fornecedor Lance 

22/09/2021 11:32:15:396 LIS LTDA R$ 250.000,00 

22/09/2021 11:31:50:995 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA R$ 269.900,00 

22/09/2021 11:29:56:303 INDEP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA R$ 279.900,00 

22/09/2021 11:25:46:403 SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL R$ 342.398,50 

22/09/2021 11:13:10:981 ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTA R$ 359.500,00 

22/09/2021 10:49:07:594 GRADUX BRASIL EIRELI R$ 383.000,00 

22/09/2021 10:41:04:437 VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA R$ 462.300,02 

21/09/2021 15:11:56:098 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP R$ 469.958,84 

 
1 Substituída posteriormente pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI n.º 011/2021 publicada em 27 de outubro de 2021 
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Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade das empresas participantes, bem como o 

cadastro no SUCAF. 

Após confirmada a existência dos documentos de habilitação da 1ª arrematante do lote, a empresa LIS 

LTDA, que apresentou proposta inicial de R$ 469.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil reais) e 

após a etapa de lances alcançou o valor global de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), foi 

convocada no dia 22/09/2021 para apreciação de contraproposta da Administração, e negociação do 

valor de lance, porém, a empresa manteve a proposta no mesmo valor. A empresa foi convocada no 

mesmo dia para apresentação da documentação de proposta ajustada, que foi examinada pelo 

Pregoeiro da disputa, Equipe de Apoio, e unidades internas da URBEL, quanto aos requisitos editalícios 

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor 

estimado para a contratação. 

Após análise da proposta, foram encontrados erros de arredondamento, que resultavam em alteração 

do valor, e descontos excessivos na planilha da licitante, com indícios de inexequibilidade, o que 

também foi verificado pelo Pregoeiro, que acatou a manifestação, formalizando em 19/10/2021 

diligência junto à empresa, por meio do ofício “OF. EXTER PREGOEIRO/LIS/Nº 008/2021” para 

complementação das informações apresentadas e sanar os vícios encontrados na análise supracitada, 

solicitando comprovação de exequibilidade da proposta ofertada, e ajuste da proposta de preços e 

documentos complementares.  

Em 21/10/2021 foi recebida resposta da empresa, que foi apreciada pelo pregoeiro, equipe técnica, e 

unidades internas da URBEL, a qual não apresentava meios probatórios suficientes para demonstração 

da exequibilidade da proposta. A empresa foi desclassificada com a seguinte mensagem no sistema: 

Após a análise da resposta à diligência de pedido de comprovação de exequibilidade, pelo pregoeiro, 
equipe de apoio, e pela área técnica demandante, consideramos a resposta insuficiente para 
atendimento aos requisitos, haja vista não menção de exigências específicas e necessárias, cuja 
inconformidade compromete a execução dos serviços, bem como ausência de meios comprobatórios 
de alguns dos itens. Apesar de ter apresentado contratos de trabalho com profissionais da área social, 
para os profissionais de nível superior da área social, para os quais são previstas 176 hr/mês, é 
solicitado comprovante de vínculo trabalhista, e pós-graduação em alguns casos, conforme expresso 
no TR. Os contratos apresentados são firmados como MEI, e com jornadas semanais inferiores à 
demandada no contrato, o que impacta diretamente no custo e não comprova o atendimento às 
exigências constantes do TR. Para os itens relativos a teatro, não foram apresentados meios 
probatórios, apenas declaração. 

Seguindo a ordem de classificação, a 2ª colocada na etapa de lances, a empresa ASP ASSESSORIA 

SOCIAL E PESQUISA LTDA, que apresentou proposta inicial de R$ 469.958,84 (quatrocentos e 

sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos) e após a etapa 

de lances alcançou o valor global de R$ 269.900,00 (duzentos e sessenta e nove mil e novecentos 

reais) foi convocada no dia 05/11/2021 para apreciação de contraproposta da Administração, e 

negociação do valor de lance, porém, a empresa manteve a proposta no mesmo valor. A empresa foi 
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convocada no mesmo dia para apresentação da documentação de proposta ajustada, a qual não foi 

enviada. 

No dia 08/11/2021 a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA foi desclassificada com 

a seguinte mensagem no sistema: 

Foi solicitado à licitante no dia 05/11/2021 às 13:14:37, via telefone e via sistema, com prazo 
decadencial de 4 horas, a apresentação de proposta ajustada conforme valor apresentado em lances, 
nos moldes do item 12.19. A empresa não enviou a proposta ajustada. Um dos representantes desta, 
Sr. Gutemberg, informou que o valor de lance para o objeto seria inexequível. Devido a esses fatos, 
DESCLASSIFICO, a empresa ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA. 

Seguindo a ordem de classificação, a 3ª colocada na etapa de lances, a empresa INDEP-INSTITUTO 

DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA, que apresentou proposta inicial de R$ 469.958, 84 

(quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos) 

e após a etapa de lances alcançou o valor global de R$ 279.900,00 (duzentos e setenta e nove mil e 

novecentos reais) foi convocada no dia 09/11/2021 para apreciação de contraproposta da 

Administração, e negociação do valor de lance, porém, a empresa manteve a proposta no mesmo valor. 

A empresa foi convocada no mesmo dia para apresentação da documentação de proposta ajustada, 

que foi examinada pelo Pregoeiro da disputa, Equipe de Apoio, e unidades internas da URBEL, quanto 

aos requisitos editalícios, bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados 

no mercado e o valor estimado para a contratação. 

A Divisão de Orçamento de Empreendimentos (DVOR) da URBEL, apontou não atendimento ao item 

15.2 do edital, porque foram ofertados preços unitários superiores ao preço do órgão, e descontos 

excessivos na planilha da licitante, com indícios de inexequibilidade, o que também foi verificado pelo 

Pregoeiro, que acatou a manifestação, formalizando em 02/12/2021 uma diligência junto à empresa, 

por meio do ofício “OF. EXTER PREGOEIRO/INDEP/Nº 011/2021” para complementação das 

informações apresentadas e sanar os vícios encontrados na análise supracitada, solicitando 

comprovação de exequibilidade da proposta ofertada, e ajuste da proposta de preços e documentos 

complementares.  

Em 06/12/2021 foi recebida resposta da empresa da empresa, que foi apreciada pelo pregoeiro, equipe 

técnica, e unidades internas da URBEL. Restando comprovada a exequibilidade da proposta ofertada. 

Foram examinados, então, os documentos de habilitação da empresa. 

A área técnica demandante, Assessoria de Trabalho Técnico Social (ATS), apontou indícios de 

incompatibilidade das informações apresentadas nos atestados com as exigências editalícias para a 

qualificação técnica, o que também foi verificado pelo Pregoeiro, que acatou a manifestação, 

formalizando em 30/12/2021,  diligência junto à empresa, por meio do ofício “OF. EXTER 

PREGOEIRO/INDEP/Nº 013/2021” para complementação das informações apresentadas: 

comprovação de requisitos de habilitação técnica e operacional. 

No dia 30/12/2021 a empresa INDEP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA, 

solicitou, via chat de mensagens, dilação de prazo, devido aos recessos de fim de ano, que foi deferida 

pelo pregoeiro. 
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No dia 30/12/2021, a empresa INDEP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA, 

encaminhou a resposta à diligência que foi examinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e unidades 

internas da URBEL, e restou não atendida comprovação de habilitação técnica e operacional. 

No dia 26/01/2022 a empresa INDEP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA foi 

inabilitada com a seguinte mensagem no sistema: 

“Declaro INABILITADA a empresa INDEP, por não preencher os requisitos do item 14.2.2, qualificação 
técnica, do edital, visto restar não atendida a comprovação solicitada na digência referente ao OF. 
EXTER PREGOEIRO/INDEP/Nº 013/2021, do dia 29/12/21. Atenciosamente, Marcos Andre”. 

Seguindo a ordem de classificação, a 4ª colocada na etapa de lances, a empresa SCIENTIA VITAE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL, que apresentou proposta inicial de R$ 469.958, 84 

(quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos) 

e após a etapa de lances alcançou o valor global de R$ 342.398,50 (trezentos e quarenta e dois mil 

trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) foi convocada no dia 28/01/2022 para apreciação 

de contraproposta da Administração, e negociação do valor de lance, porém, a empresa manteve a 

proposta no mesmo valor. A empresa foi convocada no dia 31/01/2022 para apresentação da 

documentação de proposta ajustada, que foi, então, examinada e aprovada pelo Pregoeiro da disputa, 

Equipe de Apoio, e unidades internas da URBEL, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade 

do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação. 

Foram examinados, então, os documentos de habilitação da empresa. A Assessoria de Trabalho 

Técnico Social – ATS, apontou no dia 09/02/2022 a adequação dos atestados apresentados às 

condições editalícias, destacando, contudo, a ausência do documento referente ao item 14.2.2.1 do 

edital: "Certidão de Registro ou comprovante de inscrição da empresa na entidade profissional 

competente, quando a entidade disponibilizar o serviço", foi questionado junto à Sra. Ania Maria Nunes, 

por telefone, no mesmo dia, a qual respondeu que não há disponibilidade do serviço para o objeto 

social da empresa, restando não necessária a juntada deste documento. 

Verificada a adequação da proposta às condições do edital, a comprovação da habilitação da empresa, 

incluindo sua regularidade fiscal e trabalhista, regularidade jurídica, bem como o atendimento dos 

requisitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, além das demais exigências do 

edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global, o pregoeiro, 

em sua função, DECLAROU VENCEDORA a empresa SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E 

ASSESSORIA AMBIENTAL em 14/02/2022 às 08:05:00 horas. Aberto o prazo para manifestação de 

intenção de interposição de recurso, nenhuma licitante se manifestou. Não houve posterior 

apresentação de razões recursais. Fica registrado, conforme enviado pelo setor de orçamento, que o 

fator K será: FK= 0,9107. Em 15/02/2022 às 08hr29min34seg, O OBJETO FOI ADJUDICADO pelo 

pregoeiro à empresa declarada vencedora, SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA 

AMBIENTAL, no valor global de R$ 342.398,50 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa 

e oito reais e cinquenta centavos), nas condições estabelecidas no edital e em seus anexos. 
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Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os 

trabalhos. 

Proponentes, em ordem alfabética: 

09.232.656/0001-04 ANGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTA 

19.704.303/0001-13 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA 

23.191.866/0001-22 GRADUX BRASIL EIRELI 

57.272.247/0001-84 INDEP-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL MARILIA 

16.920.776/0001-60 LIS LTDA 

11.218.249/0001-94 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP 

09.352.764/0001-10 SCIENTIA VITAE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL 

09.114.996/0001-30 VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA 

 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

MARCOS ANDRE FERREIRA GONCALVES  

Pregoeiro da Disputa 

 

SORAYA MAMEDE DA SILVA 

Membro da Equipe de Apoio 

 

THIAGO MACHADO DOS SANTOS 

Membro da Equipe de Apoio 


