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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SM OBI 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 037/2016 
 

Processo nº 01.129.707/16-16 
 
Objeto: Prestação de serviços de verificação independente do contrato de concessão celebrado entre o 
Município de Belo Horizonte e empresa de direito privado denominada concessionária, conforme anexos 
do edital.   
 
A Comissão Permanente de Licitações designada pela PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP Nº 
11, de 17 de março de 2017 e alterada pela Portaria nº. 23/2017, no uso de suas atribuições, comunica que 
o recurso interposto pela Recorrente, Accenture do Brasil Ltda., foi julgado parcialmente procedente e o 
interposto pela Recorrente, Ernest & Young Assessoria Empresarial Ltda. foi julgado improcedente, 
conforme análise constante nos autos do processo em referência.  
 
As notas atribuídas às propostas técnicas das licitantes não sofreram alterações, permanecendo conforme 
publicado no Diário Oficial do Município de 26 de julho de 2017.  
 
Os demonstrativos das pontuações e análise e julgamento dos recursos encontram-se nos autos 
respectivos, ficando franqueadas vistas e cópias. 
 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017. 
 

Comissão Permanente de Licitações 
 

 
ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 037/2016 
 

Processo nº 01.129.707/16-16 
 
Objeto: Prestação de serviços de verificação independente do contrato de concessão celebrado entre o 
Município de Belo Horizonte e empresa de direito privado denominada concessionária, conforme anexos 
do edital.   
 
A Comissão Permanente de Licitações designada pela PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP Nº 
11, de 17 de março de 2017 e alterada pela Portaria nº. 23/2017, no uso de suas atribuições, comunica que 
a abertura das propostas comerciais dos licitantes ocorrerá no dia 20 de setembro de 2017, às 09 horas, na 
sala de licitações, localizada na Avenida do Contorno, 5454, Bairro Funcionários, Térreo. 
 
Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (31) 3277-5180. 
 

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017. 
 

Comissão Permanente de Licitações 


