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Belo Horizonte, 04 de maio de 2022. 

 

ATA DE JULGAMENTO –  

INPROJECT PROJETOS LTDA 

ASSUNTO: SMOBI 001/2022 RDC 

PROCESO N°: 01-000.563/22-40 

OBJETO: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS E PROJETOS PARA O EMPREENDIMENTO REFORMA DO TELHADO DA GUARDA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, UTILIZANDO OS PROCESSOS, TECNOLOGIAS E 

METODOLOGIAS REFERENTES À MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – BIM. 

 

I - ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Em 04 de abril de 2022, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada pela 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 008/22, para analisar e julgar a proposta comercial e os 

documentos de habilitação apresentados pela licitante INPROJECT PROJETOS LTDA, no âmbito da 

licitação em epígrafe, nos termos do edital. 

Após a análise da proposta comercial e documentos de habilitação, verificou-se a necessidade de 

esclarecimentos e correções referentes à proposta comercial e qualificação técnica. Após 3 (três) diligências 

a licitante apresentou adequadamente os documentos da proposta comercial e os documentos de habilitação. 

A proposta comercial foi ofertada no valor de R$ 309.630,16 (trezentos e nove mil, seiscentos e trinta 

reais e dezesseis centavos), sem desconto em relação ao valor de referência e não foram encontrados 

erros graves e/ou insanáveis que tornem a proposta comercial inexequível. 

Os valores apresentados pela empresa licitante para contratação de mão de obra estão idênticos ou 

acima dos valores de referência, não havendo déficit em relação a este item. 

II - ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 II.1 – 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. 

 

II.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

No que tange a qualificação técnica, foi solicitada diligência afim de comprovar o emprego Modelagem 

da Informação da Construção – BIM nos atestados relativos à função de coordenador. 

Em resposta, a licitante encaminhou a listagem relacionando os cargos, atestados e 

profissionais que integrarão a equipe técnica mínima, atestado complementar comprovando a 

modelagem BIM, pranchas de projetos e relatório de compatibilização referente ao profissional Eduardo 
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Marques Dias comprovando função de coordenação de projetos de edificações com a Modelagem da 

Informação da Construção – BIM, atendendo assim o item 12.1.3.2 (a) do Edital. 

Os demais profissionais comprovaram experiência em suas áreas de atuação conforme exigido no item 

12.1.3.2 (b), (c), (d) e (e) do Edital. 

A empresa atendeu adequadamente ao item 12.1.3.3 (a), (b), (c) e (d) quanto à capacidade técnica 

operacional. 

II.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  

A licitante apresentou corretamente seu balanço patrimonial referente ao último exercício social 

exigível, comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido, atendendo as exigências dos itens 

12.1.4.1.e 12.1.4.2 do edital. 

Foram constatados os seguintes índices: ILC = 13 e IE= 008 atendendo às exigências dos itens 

12.1.4.2.1 e 12.1.4.2.2. Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, atendendo à exigência do item 12.1.4.3 do edital. 

III - DECISÃO 

Por todo o exposto, a Comissão de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial e 

pela HABILITAÇÃO da licitante INPROJECT PROJETOS LTDA. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 008/2022 

 

 

Fernanda de Campos Clemente 

 

  Lucas Barbosa da Cunha                                     Germano Gonçalves do Santos Filho 

 

 

  Renato de Abreu Fortes                                             Moacir José da Silva Carvalho 

 


