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Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO – PROPOSTA COMERCIAL 

ASSUNTO: SMOBI 023/2021 - TP 

PROCESSO 01-039.456/21-67 

OBJETO: serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de levantamentos 

topográficos, elaboração de serviços geotécnicos, elaboração de ensaios, elaboração de estudos preliminares, 

consultoria técnica de estruturas, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de 

engenharia para os seguintes equipamentos públicos: UMEI (EMEI) Gameleira (reforma para adequação de 

acessibilidade sem ampliação), Rede de Frio Municipal (reforma e adequação de edificação para implantação 

da unidade), Estande de Tiros da Guarda Municipal (construção de edificação nova) e vestiário da Guarda 

Municipal (construção de edificação nova). 

 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

Em 18 de novembro de 2021, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação 

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 010/2021, para analisar e julgar a proposta comercial 

apresentada pelas licitantes HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA e COBRAPE – 

COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS no âmbito da licitação em 

epígrafe, nos termos do instrumento convocatório. 

A empresa COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 

apresentou proposta com menor valor global, conforme destacado abaixo: 

Estande de Tiros da Guarda Municipal: R$ 151.171,15 (cento e cinquenta e um mil cento e setenta e 

um reais e quinze centavos); 

Vestiários da Guarda Municipal: R$ 131.228,49 (cento e trinta e um mil duzentos e vinte e oito reais 

e quarenta e nove centavos); 

Rede de Frios Municipal: R$ 131.950,32 (cento e trinta e um mil novecentos e cinquenta reais e 

trinta e dois centavos); 

Umei Gameleira: R$ 120.646,91 (cento e vinte reais, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e 

um centavos). 

Total: R$ 534.996, 87 (quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e 

oitenta e sete centavos), equivalente a um desconto de 40,0%. 

Já para a empresa HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA., que apresentou o 

segundo menor preço global, no valor de R$ 681.344,09 (seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta 

e quatro reais e nove centavos), não foi possível comprovar a exequibilidade da proposta uma vez que a 

empresa não sanou as inconsistências apontadas pela diligência de nº 01, em relação aos valores dos fatores 

K e TRDE na formação do respectivo preço apresentado. 

 



 

 

II – DECISÃO 

Diante do exposto esta Comissão julga classificada a proposta comercial da empresa COBRAPE 

– COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS e desclassificada a 

proposta da empresa HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 010/2021 
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