
 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO INTERNACIONAL: 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 novembro de 2020, às 11:00 horas,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

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

Consórcio Imtraff-Houer-Certare   formado por IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE

ENGENHARIA  LTDA.,  HOUER  ENGENHARIA  LTDA  e  Certare  Engenharia  e  Consultoria

LTDA-ME apresentada  na  licitação Internacional  SMOBI  016/2020  RDC,  nos  termos  do

instrumento convocatório. 

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

Sistema Comprasnet, solicitando a comprovação de exequibilidade de preços ofertados,  bem como

adequação de preços unitários ao teto constante da tabela SUDECAP, para fins de atendimento ao

item 11.7 do edital, que determina que “os custos unitários dos itens constantes das propostas não

podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento constante da planilha SUDECAP”.

Em todas as diligências realizadas, a licitante apresentou a documentação solicitada dentro do prazo

determinado. 

O Consórcio apresentou proposta comercial no valor global de R$3.144.000 (três milhões e

cento e quarenta e quatro mil reais).



 

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 Imtraff-Houer-Certare  formado por

IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., HOUER ENGENHARIA

LTDA e Certare Engenharia e Consultoria LTDA-ME.
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