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Belo Horizonte, 03 de junho de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SMOBI 009-2020 – RDC
PROCESSO: N.º 01-017.674/20-23
OBJETO:  Obras  e  Serviços  de  Implantação  da  Estrutura  Hidráulica  de  Captação  dos
Escoamentos Superficiais  (Caixa de Captação) no Emboque do Ribeirão Isidoro, Visando a
Otimização do Sistema de Macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro. 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 03 de junho de 2020, às 11:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/2020, para julgar a proposta comercial

de menor valor apresentada no âmbito da licitação SMOBI 009/2020-RDC.  

A  proposta  comercial  de  menor  preço  foi  apresentada  pela  licitante  CONATA

ENGENHARIA  LTDA., no valor global de R$ R$10.589.206,60 (dez milhões quinhentos e oitenta

e  nove  mil  duzentos  e  seis  reais  e  sessenta  centavos).  Durante  a  análise  dos  preços  unitários

ofertados,  verificou-se  que  a  licitante  apresentou  corretamente  os  documentos  de  sua  proposta

comercial  porém, com algumas incorreções  no cronograma físico-financeiro.  Em 27/05/2020,  foi

realizada  diligência  através  do  ofício CPL/  EXT/Conata/008/2020 solicitando  a  adequação  do

cronograma físico-financeiro  e  a comprovação de preços  de alguns itens  em que o desconto  foi

maior.  Em resposta no dia 29 de maio, a licitante apresentou resposta corrigindo as incorreções e

apresentando documentação comprobatória de exequibilidade de sua proposta. Em 01/06/2020, foi

realizada diligência complementar através do ofício  CPL/ EXT/Conata/010/2020, sendo apresentada

resposta pela licitante em 02/06/2020.

Saliente-se que a realização de diligências para aferição de exequibilidade da proposta possui

amparo legal no art. 24, §2º da lei 12.462/11, art. 7º, §1º e art. 40, §1º do decreto 7581/2011. A

Comissão  de  Licitação  pode  ainda  adotar  medidas  de  saneamento  destinadas  a  esclarecer

informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução

do processo, desde que não seja alterada a substância da proposta,  com fulcro no art.  7º, §2º do

decreto 7581/2011, cujo teor é reproduzido no item 12.7 do edital da licitação SMOBI 09-2020 RDC.

Após a análise dos esclarecimentos apresentados, a licitante logrou êxito em demonstrar a

exequibilidade de sua proposta comercial, sendo esta classificada. 



Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI

II – DECISÃO

A Comissão de licitação julga classificada a proposta comercial  apresentada pela licitante

CONATA ENGENHARIA LTDA. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP  Nº.80/2020

Kely Cristina Santos Venier                                            Renato de Abreu Fortes                

Moacir José da Silva Carvalho                                       Lucas Barbosa da Cunha


