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Belo Horizonte, 11 de setembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SMOBI 016/2020 RDC 
PROCESSO: N.º 01-120.637/19-56
OBJETO: Serviços técnico-profissionais especializados para elaboração dos estudos e projetos
executivos de infraestrutura viária urbana e mobilidade nas interseções da Avenida Cristiano
Machado com as Avenidas Sebastião de Brito, Waldomiro Lobo e Saramenha.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 11 de setembro de 2020, às 09:00 horas,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/20, para julgar a proposta comercial de
menor preço apresentada pela licitante que apresentou a proposta de menor preço: Consórcio AVW-
BH  formado  pelas  empresas  AeT  Arquitetura  Planejamento  e  Transportes  LTDA.,  Volar
Engenharia LTDA e Wosniak Engenharia LTDA., nos termos do instrumento convocatório. 

Primeiramente  cumpre  abordar  que  o  Consórcio  descumpriu  o  disposto  no  item 9.15  do
edital,  que  dispõe  que “Qualquer  elemento  que  possa  identificar  a  licitante  importará  em
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas.”Conforme se nota na descrição do
objeto na proposta comercial cadastrada no Sistema Comprasnet foi identificado o Consórcio e todas
as empresas que o compõem.

No entanto, há que se considerar que a licitação é de disputa fechada, o que implica em preço
fechado cadastrado no sistema pela licitante, não havendo fase de lances conforme disposto no item
10.13 do edital, concorrendo a licitante com o preço inicial ofertado por ela. Dessa forma, não se
vislumbra qualquer prejuízo decorrente da identificação da licitante no campo “descrição do objeto”
vez que quando a Presidente da Comissão abre a sessão, todas as propostas já são informadas em seu
valor final e com a identificação nominal de todas as licitantes. 

Assim,  não  se  justifica  a  desclassificação  da  licitante  que  apresentou  a  proposta  mais
vantajosa decorrente de mero apego formal a regra do edital. Conforme atual jurisprudência do STJ e
dos Tribunais de Contas, há a necessidade de equilíbrio entre o princípio da vinculação ao edital e o
da obtenção da proposta mais vantajosa,  devendo a Comissão de Licitação  adotar  o formalismo
moderado, sempre atentando-se para a finalidade do ato e pela existência ou não de prejuízo ao
regular andamento da licitação.

Com efeito, a proposta apresentada pelo Consórcio é inferior em R$ 689.235,25 à proposta da
segunda colocada, não se mostrando razoável a sua desclassificação unicamente por tal motivo, em
total detrimento do interesse público primário, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa. 

Após a análise da proposta comercial  verificou-se que a mesma atendeu as exigências do
edital,  tendo  apresentado  adequadamente  todos  os  documentos  exigidos.  A  licitante  apresentou
proposta no valor global de R$ 2.454.764, 75 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo esta exequível.
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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 pelo  Consórcio AVW-BH  formado pelas empresas
AeT Arquitetura Planejamento e  Transportes LTDA., Volar Engenharia LTDA e Wosniak
Engenharia LTDA.
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