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Belo Horizonte, 07 de outubro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

LOCPAV – LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

ASSUNTO: Licitação SMOBI 020/2021 RDC – Lote VIII 

PROCESSO N. 01-035.197/21-69 

OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE 

PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE. LOTE VIII – GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO NORTE – 

GERMA-N 

Em 07 de outubro de 2021, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação 

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 040/2021, para julgar a proposta comercial 

apresentada pela licitante LOCPAV – LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, que apresentou o 

menor preço global, no âmbito da licitação SMOBI 020/2021 RDC – Lote VIII, nos termos do 

instrumento convocatório.  

I – ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Após a análise da proposta comercial, verificou-se a necessidade de comprovação dos 

preços ofertados para os serviços 20.13.20, 20.13.27 e 20.13.29, comprovação de preço dos 

insumos “bica corrida inclusive frete”, “concreto Fck >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR”, 

“bica corrida inclusive frete”, “pedra de mão (calçadão) de gnaisse com frete” e “brita graduada 

posto usina”, referentes aos serviços 19.22.07, 20.04.07, 05.01.01 e 20.07.20, respectivamente, da 

planilha de orçamento. Foi solicitado também a verificação dos quantitativos dos insumos 

“caminhão basculante” e “cimento Portland comum (CP-III-40) sc 50 kg”. Tais comprovações 

foram solicitadas por e- mail nas datas de 05/10/2021 (diligência 1) e 06/10/2021(diligência 2). As 

respostas foram enviadas de forma tempestiva nas datas de 06/10/2021 e 07/10/2021, 

respectivamente. 

As comprovações foram atendidas, conforme diligências, sendo o valor global ofertado de 

R$ 10.315.180,27 (dez milhões, trezentos e quinze mil, cento e oitenta reais e vinte e sete centavos) 

considerado exequível. O desconto total correspondente foi de 27,35%. 

II – ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

II.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

 



 

 

 A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 14.2.1 e 14.2.2 do Edital.  

II.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Em relação à qualificação técnica, a licitante atendeu às exigências dos itens 14.2.3.2 e 14.2.3.3 do 

edital referentes à capacidade técnico-profissional e técnico-operacional.  

A licitante apresentou corretamente as declarações de disponibilidade de duas usinas instaladas em 

Município integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte, atendendo ao disposto nos itens 

14.2.3.5 a 14.2.3.7 do Edital. 

II.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

A licitante apresentou corretamente seu balanço patrimonial referente ao último exercício social 

exigível, comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido no item 14.2.4.1.6 do edital.  

 

As exigências do item 14.2.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) ≤ 0,75 e índice de liquidez 

corrente (ILC) ≥ 1,40 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE = 0,33 e ILC 

= 2,58.  

Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais – 

Comarca de Belo Horizonte, atendendo à exigência do item 14.2.4.3 do edital.  

III – DECISÃO 

Diante da comprovação pela licitante da exequibilidade de sua proposta comercial, da 

ausência de erros insanáveis que justifiquem sua desclassificação e do atendimento das exigências 

de habilitação contidas no edital, a Comissão de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da 

proposta comercial e pela HABILITAÇÃO da licitante LOCPAV – LOCAÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA 
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