
                       SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

ASSUNTO:  LICITAÇÃO SMOBI 001/2021 - TP  

PROCESSO: n. º 01-000.197/21-00 

OBJETO: Execução das obras e serviços de drenagem pluvial da rua Professora Maria Carolina 

Campos. 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 Em 14 de maio de 2021, às 15:00 horas, na sede da SUDECAP - Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital, Rua dos Guajajaras 1.107, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação SMOBI/SUDECAP, nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº. 040/21, para 

analisar e decidir sobre os documentos das propostas comerciais, referentes ao edital SMOBI 

001/2021 TP, nos termos do instrumento convocatório.  

 Após a análise técnica das propostas comerciais, verificou-se que a licitante 

CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA., 

que ofertou o menor preço global, apresentou adequadamente os documentos da proposta comercial 

conforme item 10.3 do edital e as operações efetuadas corretamente, sendo sua proposta no valor de 

R$ 2.774.498,67. 

 A licitante COMPLETA ENGENHARIA S.A., que ofertou o segundo menor preço global, 

apresentou adequadamente os documentos da proposta comercial e as operações efetuadas 

corretamente, sendo sua proposta no valor de R$ 2.934.676,57. 

 A licitante CONATA ENGENHARIA LTDA., que ofertou o terceiro menor preço global, 

apresentou os documentos da proposta comercial contendo divergências entre os preços de venda das 

composições e os valores indicados na Planilha de Orçamento dos serviços 01.09.13, 01.09.14, 

01.09.15, 02.29.01, 03.05.20 e 19.32.02, erros nos cálculos do custo total de itens da composição 

32.01.01 e nos percentuais indicados no Cronograma Físico-Financeiro. Após diligência, a licitante 

apresentou os documentos corrigidos. Após análise técnica, verificou-se que os documentos foram 

apresentados adequadamente conforme exigências do item 10.3 do edital. As operações foram 

efetuadas corretamente, sendo o valor da proposta de R$3.039.505,26.  

II – DECISÃO 

 Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitações julga classificadas as propostas comerciais 

desse certame na seguinte ordem: 1ª - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E 

CONSULTORIA TECNICA LTDA., 2ª - COMPLETA ENGENHARIA S.A. e 3ª - CONATA 

ENGENHARIA LTDA. 
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