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                           ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO  
URBEL/SMOBI 001/2020-CC – PROCESSO n.º 01-099.555/19-92 

LOTE I, LOTE II, LOTE III E LOTE IV 
 
 

Ao quarto dia do mês de janeiro de 2021, às 09h, em razão da situação anormal 

caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Belo 

Horizonte, devido à epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

Coronavírus – COVID-19, reuniu-se por meio de vídeo-chamada, a Comissão Permanente 

de Licitação URBEL/SMOBI, nomeada pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI nº. 

003/2020, para retorno aos trabalhos, iniciados no dia 15/12/2020, de análise das 

propostas de preços das licitantes abertas na sessão do dia 12/11/2020. Na proposta da 

licitante Urbe Consultoria e Projetos Ltda., esta Comissão verificou a oferta de descontos 

superiores a 40% do valor orçado pela URBEL na planilha orçamentária da licitação 

relativa aos quatro lotes, sendo: (i) valores unitários apresentados para os itens 62.03.29, 

62.03.49, 62.07.01, 62.07.05, 62.08.01 e 62.08.02, devido à diminuição das horas dos 

profissionais; (ii) valores unitários apresentados para os itens 65.01.03, 65.02.01, 65.02.02, 

65.06.01, 65.06.02, 65.06.03, 65.06.04, 65.06.05, 67.01.01, 67.01.03, 67.01.05, 67.01.06, 

67.01.07, 67.01.09 e 67.01.14 em relação à planilha orçamentária do edital;  (iii) ausência 

do Engenheiro Consultor Especial na CPU do item 62.03.14, para os lotes I e II. Após ter 

verificado as composições de preço unitário desses itens, entendeu pela necessidade de 

comprovação de exequibilidade por parte da licitante, considerando o menor valor global 

apresentado e o princípio da vantajosidade da proposta. Assim, a Comissão enviou ofício, 

em sede de diligência, solicitando manifestação sobre a exequibilidade relativa aos 

referidos itens. Em resposta, a licitante Urbe Consultoria e Projetos Ltda. apresentou 

justificativa para todos os itens questionados, afirmando expressamente que a proposta 

apresentada é exequível, conforme correspondência da licitante juntada aos autos. Após 

análise, a Comissão entendeu pela conformidade da proposta, e por sua consequente 

classificação.  Ato contínuo, passou a analisar a proposta da licitante Consmara 

Engenharia Ltda. verificando que foram apresentados preços unitários maiores que o preço 

URBEL para os itens 64.18.02, 65.01.01 a 65.01.03, 65.02.01 e 65.02.02, 65.06.01 a 

65.06.05, 67.01.01 a 67.01.14. Logo, esta Comissão entendeu por sua desclassificação 

por não ter atendido ao item 11.5.1 do edital. Em seguida, a Comissão analisou a proposta 

da licitante Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. que apresentou preços unitários 

maiores que o preço Urbel para os itens 62.03.46 e 62.03.49. Logo, esta Comissão 

entendeu por sua desclassificação por não ter atendido ao item 11.5.1 do edital. Ato 

contínuo, a Comissão analisou as propostas das demais licitantes, concluindo por sua 

classificação por atenderem às exigências do edital de regência. Assim, as licitantes foram 

classificadas pelo critério do menor preço na seguinte ordem, conforme planilhas anexas: 

Lote I: (1ª) Urbe Consultoria e Projetos Ltda.; (2ª) Victoria Tassara Engenharia e 

Consultoria Ltda.; (3ª) Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda.; Lote II: (1ª) Urbe 

Consultoria e Projetos Ltda.; (2ª) Horizontes Arquitetura e Urbanismo Ltda.; (3ª) 

Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda.; (4ª) Victoria Tassara Engenharia e Consultoria 

Ltda.; Lote III: (1ª) Urbe Consultoria e Projetos Ltda.; (2ª) Sanehatem Consultoria e 

Projetos Ltda; (3ª) Victoria Tassara Engenharia e Consultoria Ltda.; Lote IV: (1ª) Urbe 

Consultoria e Projetos Ltda.; (2ª) Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda; (3ª) Victoria 
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Tassara Engenharia e Consultoria Ltda. E como mais nada havia a ser considerado, deu-

se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, segue 

assinada pelos membros da Comissão. A reunião foi encerrada às 11h. Belo Horizonte, 04 

de janeiro de 2021. 

 

 

 
__________________________________ 

Débora Maria Moreira de Faria 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

________________________                               ______________________ 
  André Luís Alves Fantauzzi          Letícia de Souza Peixe 
 
 
                 
  
________________________                           
      Lucas Souza Correa                                    
 
 
 
 
 
Obs:  Devido ao período da pandemia do COVID19, o documento original será assinado 
pelos membros da CPL e inserido no processo. 
 
 
 
 


