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Terça-feira, 24 de Março de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5981 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

Processo nº. 01-010.481/20-41

Objeto: Prestação de serviço técnico profissional para elaboração de laudo de avaliação mercadológica de imóveis urbanos, de
propriedade do município de Belo Horizonte.

No dia 05/03/2020, após a abertura das propostas eletrônicas a pregoeira desclassificou as propostas eletrônicas das empresas M1
Consultoria e Auditoria Técnica de Projetos, Priori Serviços e Soluções Contabilidade Eireli, AVM Avaliações Consultorias e Projetos
Ltda. EPP, Forzafix Engenharia Eireli e Sou Perito Gestão de Perícias Eireli por não atendimento ao subitem 9.7.2 do edital: É vedada a
identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação
imediata.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

No dia 05/03/2020, a empresa Leite Biazotto Engenharia Civil SS, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 15.098,00 (quinze mil noventa e oito reais).

No dia 16/03/2020, depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa Leite Biazotto Engenharia
Civil SS foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Os valores unitários apresentados na proposta de preços para os itens 01 a 43 foi de R$ 343,14 (trezentos e quarenta e três reais e
quatorze centavos) e para o item 44 foi de R$ 342,98 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Diante da ausência da manifestação da intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

Processo nº. 01-010.481/20-41

Objeto: Prestação de serviço técnico profissional para elaboração de laudo de avaliação mercadológica de imóveis urbanos, de
propriedade do município de Belo Horizonte.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:

LOTE 01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

Empresa: Leite Biazotto Engenharia Civil SS

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 15.098,00 (quinze mil e noventa e oito reais).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
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Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

Processo nº. 01-010.481/20-41

Objeto: Prestação de serviço técnico profissional para elaboração de laudo de avaliação mercadológica de imóveis urbanos, de
propriedade do município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa à prestação de serviço técnico profissional para elaboração de laudo de avaliação mercadológica de
imóveis urbanos, de propriedade do município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço para o
lote:

LOTE 01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

Empresa: Leite Biazotto Engenharia Civil SS

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 15.098,00 (quinze mil e noventa e oito reais).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


