
 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO: SP 02/2020 RDC 

PROCESSO: N.º 01-045.835/20-79

OBJETO:  Obras  e  serviços  de  reforma,  adequação,  reconstrução  e  manutenção  de

equipamentos  públicos  de  médio  e  grande  porte  não regionalizados  como museus,  teatros,

restaurantes populares, abrigos públicos, bem como Secretarias, Autarquias e o edifício sede

da Prefeitura dentre outros, não atendidos pelos contratos de manutenção das Regionais.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 10 de novembro de 2020, às 15:00 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 Asa Engenharia EIRELI., no âmbito da licitação SP 02/2020

RDC, nos termos do instrumento convocatório. 

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

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

justificativas/correções  de informações  relativas  às CPU’s,  cronograma físico-financeiro  básico e

encargos sociais  adotados,  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. 

Após ajustes na planilha e arredondamentos, a proposta comercial da licitante apresenta valor

global de  R$ 5.230.795,23 (cinco milhões, duzentos e trinta mil, setecentos e noventa e cinco

reais e vinte e três centavos.), tendo a licitante demonstrado a sua exequibilidade.



 

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 ASA ENGENHARIA EIRELI.

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

Kely Cristina Santos Venier

     Lucas Barbosa da Cunha                   Germano Gonçalves dos Santos Filho

Moacir José da Silva Carvalho                     Renato de Abreu Fortes


	Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020.

