
SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SMOBI 14/2020 RDC 
PROCESSO: N.º 01-029.272/20-17
OBJETO:  Contratação  de  serviços  técnico-profissionais  especializados  para  apoio  técnico,
elaboração  de  levantamentos  topográficos,  serviços  geotécnicos,  anteprojetos  e  projetos
executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde – UPA Barreiro e
UPA Oeste.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 01 de dezembro de 2020, às 13:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

nomeada pela  Portaria  Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/20, para julgar  a proposta comercial

apresentada pela licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI , no âmbito da licitação

SMOBI 014/2020 RDC, nos termos do instrumento convocatório. 

Após a análise inicial dos documentos da proposta comercial foram realizadas diligências via

Sistema  Comprasnet,  em  23/11/2020  e  26/11/2020,  solicitando  a  correção  de  inconsistências  e

justificativas de composições apresentadas constantes da proposta comercial. 

A licitante promoveu todas as correções solicitadas nas diligências e apresentou justificativas

plausíveis para os questionamentos referente à inclusão de veículo nas composições de projeto e ao

aumento da produtividade de alguns serviços.

Em função  da  correção  de  algumas  composições,  que  apresentavam  valores  distintos  de

insumos e mão de obra em relação às demais, o preço total da proposta passou de R$598.000,00

para  R$597.022,95  (quinhentos  e  noventa  e  sete  mil,  vinte  e  dois  reais  e  noventa  e  cinco

centavos) ofertando desconto global de 36,11%, sendo UPA Barreiro: R$305.089,66 e UPA Oeste:

R$291.933,29. A redução do valor  global  proposto não altera  a  classificação da licitante,  sendo

vantajoso para a Administração.

Após a análise da documentação verificou-se que a licitante atendeu as exigências referentes

à  proposta  comercial  e  demais  documentos  exigidos  no  item  11  do  edital.  Em  relação  à

exequibilidade  da  proposta  considerou-se  possível  a  execução  do  objeto  com  os  valores

apresentados, sendo que o desconto foi ofertado, principalmente, na redução dos valores da mão de

obra e aumento da produtividade,
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II – DECISÃO

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

ausência de erros insanáveis  que justifiquem sua desclassificação,  a  Comissão de licitação  julga

classificada a proposta comercial apresentada pela AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI.
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