
                       SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

ASSUNTO:  LICITAÇÃO SP 005/2021 - TP  

PROCESSO: n. º 01.012.361/21-41 

OBJETO: Elaboração de estudos e projetos de drenagem na Rua Benedito Neves, próximo da 

rua Aristóteles. 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 Em 12 de Agosto de 2021, às 15:00 horas, na sede da SUDECAP - Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital, Rua dos Guajajaras 1.107, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação SMOBI/SUDECAP, nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº. 040/21, para 

analisar e decidir sobre os documentos das propostas comerciais, referentes ao edital SP 005/2021 TP, 

nos termos do instrumento convocatório.  

 A licitante SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, que ofertou o menor 

preço global, apresentou a documentação relativa às propostas comerciais tempestivamente. Foram 

realizadas diligências. A licitante apresentou resposta às diligências tempestivamente, atendendo ao 

item 10.3 do Edital.  A proposta comercial foi considerada exequível. O valor global da proposta foi 

de 28.824,26 (Vinte e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos). 

 A licitante HIDROS – GERENCIAMENTO, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA., que 

ofertou o segundo menor preço global, apresentou a documentação relativa às propostas comerciais 

tempestivamente. Foram realizadas diligências. A licitante apresentou resposta às diligências 

tempestivamente, atendendo ao item 10.3 do Edital.   A proposta comercial foi considerada exequível. 

O valor global da proposta foi de 34.272,18 (Trinta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e 

dezoito centavos). 

 A licitante AMÉRICA LATINA CONSTRUTORA EIRELLI., que ofertou o terceiro menor 

preço global apresentou a documentação relativa às propostas comerciais tempestivamente. Foram 

realizadas diligências. A licitante apresentou resposta às diligências tempestivamente, atendendo ao 

item 10.3 do Edital.   A proposta comercial foi considerada exequível. O valor global da proposta foi 

de R$ 38.935,27 (Trinta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos). 

A licitante CONSMARA ENGENHARIA LTDA que ofertou o quarto menor preço global, 

apresentou a documentação relativa às propostas comerciais tempestivamente. Foram realizadas 

diligências. A licitante apresentou resposta às diligências tempestivamente, atendendo ao item 10.3 do 

Edital. A proposta comercial foi considerada exequível. O valor global da proposta foi de R$ 39.662,89 

(Trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos). 

  

II – DECISÃO 

 Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitações julga classificadas as propostas comerciais 

desse certame na seguinte ordem: 1ª - SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.;     
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2ª - HIDROS – GERENCIAMENTO, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA.; 3ª - AMÉRICA 

LATINA CONSTRUTORA EIRELLI. e 4ª - CONSMARA ENGENHARIA LTDA. 
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