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Belo Horizonte, 23 de novembro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO – PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO TÉCNICA 

PB & M Consultoria e Meio Ambiente LTDA - EPP 

ASSUNTO: SMOBI 029/2021 RDC 

PROCESSO: 01-046.961/21-40 

OBJETO: Contratação de serviço técnico profissional especializado para elaboração de estudos e 

projetos de engenharia para otimização e aprimoramento do canal do Ribeirão do Onça com o 

objetivo de implantar o Parque Linear do Onça. 

 

I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL 

Em 23 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 e documentos de habilitação técnica apresentada pela licitante PB & M Consultoria e 

Meio Ambiente LTDA - EPP no âmbito da licitação em epígrafe, nos termos do instrumento 

convocatório. 

Após a análise da proposta comercial da licitante  PB & M CONSULTORIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA - EPP  foram feitas 03 (três) diligências a fim de se esclarecer algumas dúvidas 

e efetuarem correções. A Licitante respondeu tempestivamente a todas as diligências solicitadas. 

Inicialmente foi solicitado à empresa corrigir e encaminhar as Composições de Preços Unitários 

com os valores de custo e os fatores de multiplicação, TRDE, encargos sociais e o cálculo do valor 

da mão de obra adotado. Para a Habilitação técnica foi solicitada um quadro apontando os 

profissionais e os respectivos atestados da equipe técnica. Após a resposta encaminhada pela 

empresa, ainda restou corrigir o valor de uma CPU e justificar o motivo do não pagamento das LSB 

para os profissionais 56.11.01- Engenheiro Consultor especial de projeto e 56.11.02 - Engenheiro 

Consultor de projeto (denominados de terceiros).  

Após argumentação da empresa relativa à contratação de mão de obra foi solicitada a mesma que 

alterasse a proposta comercial para considerar as LSB para todos os profissionais conforme 

legislação vigente, em resposta a empresa alterou a forma de remuneração e contratação de mão de 

obra. 

Em Relação à exequibilidade da proposta verificou ser possível a execução do objeto com os 

valores apresentados, considerando-se as formas de contratação dos profissionais adotadas pela 



 

 

licitante, que apresentou proposta no valor de R$ 1.718.192,00 Um milhão, setecentos e dezoito 

mil, cento e noventa e dois reais), desconto de 47,28 %. 

II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Quanto à análise da qualificação técnica foi verificado que a documentação atende às 

exigências do Edital. 

III - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Em relação à qualificação financeira a licitante apresentou corretamente seu balanço 

patrimonial referente ao último exercício social exigível, comprovando possuir o patrimônio líquido 

mínimo exigido no item 12.1.4.1. do edital. 

As exigências do item 12.1.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) ≤ 0,75 e índice de 

liquidez corrente (ILC) ≥ 1,20 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE = 

0,022 e ILC = 43,57. 

 

IV - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital.  

 

V – DA DECISÃO 

Diante do exposto esta Comissão julga CLASSIFICADA a proposta comercial e 

HABILITADA a empresa PB & M CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP. 
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