
 

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2022. 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

BH OBRAS CONSTRUTORA LTDA. 

LICITAÇÃO: SMOBI 055/2021 CC 

PROCESSO: N.º 01-078.324/21-04 

OBJETO: OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPORTIVA PARA PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (CREPPD) – GALPÃO SUPERAR. 

Em 22 de junho de 2022, na sede da SUDECAP, Rua dos Guajajaras 1107, reuniu-se a Comissão Permanente 

de Licitações, nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº. 008/22, para julgar a proposta comercial 

apresentada pela licitante BH OBRAS CONSTRUTORA LTDA. no âmbito da licitação SMOBI 055/2021 CC, 

nos termos do instrumento convocatório. 

1. ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL 

Na sessão de abertura da proposta comercial, em 18/05/2022, a Comissão de Licitações identificou que não 

foram apresentados as composições de preço unitário e o detalhamento de cálculo das leis sociais e solicitou a 

apresentação dos documentos ausentes para atendimento dos itens 10.2.2.2 e 10.2.2.3 do edital.  Em 25/05/2022, a 

licitante apresentou os documentos solicitados cuja análise resultou na exigência de correções e esclarecimentos 

encaminhada à empresa em 01/06/2022. As composições não continham informações suficientes para compor os 

preços dos serviços uma vez que não foram informados os preços unitários dos insumos. Em resposta, no dia 

06/06/2022, a licitante encaminhou as composições de preços contendo os mesmos erros apontados anteriormente, 

sendo necessária nova solicitação de correções, realizada no dia 07/06/2022 e cujo prazo para resposta foi estendido 

até o dia 15/06/2022. Em 21/06/2022, a licitante enviou as composições de preços unitários. A Comissão constatou 

que as composições enviadas pela empresa contêm erros que impossibilitam a verificação da exequibilidade dos 

serviços e, portanto, a classificação da proposta comercial e que, caso fossem aceitas, poderiam trazer transtornos 

para a fiscalização do contrato além de comprometer a qualidade dos serviços. Diversos insumos apresentam 

preços muito superiores ou inferiores aos preços de mercado além da divergência de preços de insumos iguais em 

várias composições. Outros erros observados são a ausência de insumos essenciais para a correta execução de 

serviços, substituição de materiais por outros que não atendem as especificações e indicação de quantidade de 

materiais superiores à necessária.  

Diante das inconsistências graves contidas na proposta comercial, mesmo após as diligências solicitadas e a 

dilação do prazo para apresentação das respostas, a Comissão de Licitação entende que não foi possível atestar a 

exequibilidade da proposta.  

DECISÃO 

Pelos motivos expostos, a Comissão de Licitações decide pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta comercial 

apresentada pela licitante BH OBRAS CONSTRUTORA LTDA. em virtude do descumprimento das exigências 

do edital. 
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