
 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

LICITAÇÃO: SMOBI 024/2021–TP  

PROCESSO: N.º 01-039.648/21-28 

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE IMPLEMENTAÇÃO BIM E MODELAGEM DE PROJETOS-

PILOTO.  

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 Em 11 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede da SUDECAP, Rua dos Guajajaras 1107, reuniu-

se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº. 040/21, 

para julgar a proposta comercial de menor preço apresentada pela licitante ERNST & YOUNG 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. no âmbito da licitação SMOBI 024/2021-TP, nos termos do 

instrumento convocatório. 

Após realização da análise técnica dos documentos da proposta comercial foram realizadas duas 

diligências solicitando correções de inconsistências verificadas na Planilha de Orçamento L200336.3, no 

detalhamento de cálculo das leis sociais e na utilização dos fatores multiplicadores K e TRDE.  

Na Diligência 1, de 06/10/2021, foi solicitado (i) a correção dos preços de venda dos serviços 

75.01.03 e 75.01.04 visto que foram inseridos, na coluna "Valor Cotado" da Planilha de Orçamento, com 

número de casas decimais superior ao limite estabelecido no item 10.3.2.1.2 do edital que determina que os 

preços inseridos devem ter 02 (duas) casas decimais, (ii) apresentação do detalhamento do cálculo de leis 

sociais do profissional/sócio Paulo Francisco de Araújo Lucas, indicado para a função de Coordenador na fase 

de habilitação e para o qual não se aplicam os percentuais de encargos apresentados na documentação e (iii) 

correção do cálculo do preço de venda do insumo FORMATO A4 que foi calculado utilizando-se o Fator K 

em desacordo com as fórmulas apresentadas no Apêndice III do edital que indicam, para o cálculo do preço de 

venda das despesas diretas, a multiplicação pelo Fator TRDE. Em 07/10/2021, a licitante encaminhou, em 

resposta à Diligência 1, planilha com as alterações solicitadas na qual foram observadas novas inconsistências, 

fazendo-se necessária a realização, na mesma data, de nova diligência.  

Na Diligência 2 foi solicitado (i) a correção dos preços dos serviços 75.01.01 e 75.01.02 inseridos 

com número de casas decimais superior ao limite definido no edital e (ii) confirmação da veracidade das 

informações prestadas no detalhamento de cálculo de encargos sociais para sócios, que indicava percentuais 

normalmente aplicados à profissionais com vínculo celetista (CTPS), e, caso necessário, promoção das 

devidas correções. A planilha com as correções foi enviada em 08/10/2021 e, após análise, a Comissão de 

Licitações considerou que a licitante atendeu todas as solicitações sendo sua proposta comercial declarada 

exeqüível.  

Após as diligências, a licitante apresentou os documentos da proposta comercial adequadamente no 

valor global de R$ 304.603,63 (trezentos e quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e três centavos).  

A Comissão de Licitações solicitou à licitante ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA. o envio da documentação corrigida após as diligências, na forma impressa e assinada, em substituição 

à proposta comercial contida no Envelope 2 protocolado na data da sessão de abertura da licitação, e na qual 

observaram-se os erros aqui expostos. A Comissão de Licitações irá verificar e certificar que a documentação 

impressa e assinada corresponde à proposta comercial corrigida e declarada exeqüível.  

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 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

(PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 040/21) 

_________________________________                 ___________________________________ 

Fernanda de Campos Clemente                               Germano Gonçalves dos Santos Filho                 

_________________________________                 ___________________________________ 

                   Moacir José da Silva Carvalho                                        Lucas Barbosa da Cunha 
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