
 SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SMOBI 08/2020 RDC 
PROCESSO: N.º 01-065.674/19-50 
OBJETO:  Contratação  de  serviço  técnico-profissional  especializado  para  a  elaboração  de
estudos e projetos de saneamento integrado do Córrego Joões.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 26 de outubro de 2020, às 10:00 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 KF2  Engenharia e Consultoria EIRELI, no âmbito da licitação SMOBI

08/2020 RDC.

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

Sistema Comprasnet,  para fins de comprovação de exequibilidade e adequação de preço unitário ao

teto estipulado pela SUDECAP, nos termos do §2º do art. 24 da lei 12.462/11 e art. 40 do decreto

7581/11. 

Foi solicitado: a) justificar os índices de produtividade adotados no item 65.02.03 - Equipe de

topografia;  b)  Adequar  o  preço  unitário  do  item  62.03.29  -  Cadastro  técnico  fotográfico  para

remoção, pois este está acima do teto fixado pela SUDECAP, contrariando o disposto no item 11.7

do edital.

 A licitante  realizou as  adequações  necessárias  em sua proposta,  enviando os documentos

alterados  via  Sistema  Comprasnet.  Após  análise  da  documentação  apresentada  pela  licitante,

verificou-se  que  a  interessada  atendeu  ao  que  foi  solicitado,  a  saber:

a) justificar os índices de produtividade adotados no item 65.02.03 - Equipe de topografia:  Os

índices de produtividade foram ajustados e igualados aos índices da CPU de referência. Foi ofertado

desconto no custo de locação de veículos, justificado através de declaração na qual a interessada

renuncia a parcela ou totalidade da remuneração referente a esse insumo. Devido às alterações o

custo total  e consequentemente o preço de venda do serviço sofreu alteração,  porém, admitiu-se

alterações nos preços dos serviços, sem que o preço global fosse alterado.
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b) Em relação à solicitação de adequação  do preço unitário do item 62.03.29 - Cadastro técnico

fotográfico para remoção, a licitante efetuou a redução do valor unitário de forma a adequar o preço

unitário ao teto constante da planilha de orçamento e atender ao disposto no item 11.7 do edital,

mantendo-se o valor global da proposta.

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

referentes  à  proposta comercial  e  demais  documentos  exigidos no item 11 do edital.  A licitante

apresentou proposta no valor global de R$ 560.000 (Quinhentos e sessenta mil reais).

II – DECISÃO

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

inexistência de vícios insanáveis que justifiquem sua desclassificação, a Comissão de licitação julga

classificada a proposta comercial apresentada pela KF2 Engenharia e Consultoria EIRELI.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 080/2020

            Kely Cristina Santos Venier                                       Lucas Barbosa da Cunha

        
 Moacir José da Silva Carvalho                                          Renato de Abreu Fortes
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