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Belo Horizonte, 27 de junho de 2022. 

 

ATA DE ANÁLISE – HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA 

 (CONATA ENGENHARIA LTDA E INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA) 

 

ASSUNTO: SMOBI 023/2022 RDC 

PROCESO N°: 01-018.294/22-50 

OBJETO: OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO PAMPULHA 1ª 

ETAPA - PRAÇA DAS ÁGUAS 

 

I - ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em 27 de junho 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 documentação de habilitação 

apresentada pelo CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA, formado pelas empresas CONATA 

ENGENHARIA LTDA E INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, referente à licitação em 

epígrafe, nos termos do instrumento convocatório. 

 

I.1 Proposta comercial 

 

Após análise da documentação apresentada pelo consórcio foram necessárias 2 (duas) diligências a fim 

de proceder correções e obter comprovação de preços por parte da empresa licitante. Após resposta às 

solicitações da Comissão de Licitação verificou-se que foram atendidas as exigências do Edital quanto à 

proposta comercial e habilitação. A licitante ofertou desconto mais significativo no item mais relevante da 

planilha L220020.4, correspondente à 10,59%, sendo que o consórcio apresentou comprovação do preço 

ofertado, após solicitado. Os demais itens significativos da planilha tiveram uma média de desconto de 

1,54%, não sendo objeto de comprovação. Ofertou-se o valor global de R$ 67.578.745,68 (sessenta e sete 

milhões, quinhentos e setenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), 
correspondendo a um desconto de 7,4%, assim distribuídos: 

Planilha L220020.4: R$ 66.989.788,16, desconto de 7,4%, e; 

Planilha L220055.2: R$ 588.957,52, sem desconto. 

 

 Ressaltamos que o valor escrito na aba de mensagens quando do julgamento na ata da sessão 

eletrônica foi erroneamente informado e o valor correto da proposta comercial é  R$ 67.578.745,68 (sessenta 

e sete milhões, quinhentos e setenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos), correspondendo a um desconto de 7,4%, assim distribuídos: 

Planilha L220020.4: R$ 66.989.788,16, desconto de 7,4%, e; 

Planilha L220055.2: R$ 588.957,52, sem desconto. 

 

I.2 Habilitação Jurídica, regularidade fiscal e trabalhista 

 

Em relação à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, verificou-se, após análise inicial que o consórcio 

apresentou corretamente a documentação exigida nos itens 12.1.1 e 12.1.2 do edital.  

 

I.3 Qualificação técnica  

 

I.3.1 Profissional 

 

Em relação a habilitação técnico-profissional a interessada apresentou atestados de capacidade técnica 

acompanhados de suas respectivas Certidões de Acervo Técnico, comprovando atendimento às exigências do 

item 12.1.3.2 do edital 

 

I.3.2 Operacional 
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Após análise da documentação apresentada pela licitante, verificou-se que as empresas integrantes do 

consórcio comprovaram através dos atestados as exigências relativas a qualificação técnica operacional 

solicitada no item 12.1.3.3. 

 

I.4 Qualificação econômico-financeira 

 

Verificou-se após análise que as empresas e o consórcio cumpriram aquilo que estabelece o edital em 

relação a qualificação econômico financeira, no item 12.4.1, conforme descrito abaixo:  

CONATA ENGENHARIA LTDA: 

PL = R$ 78.866.632,20 (>R$ 7.299.497,26) 

ILC = 9,71 (> 1,20) 

IE = 0,11 (< 0,75) 

 

E INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA: 

PL = R$ 92.591.086,00 (>R$ 7.299.497,26) 

ILC = 5,37 (> 1,20) 

IE = 0,18 (< 0,75) 

 

CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA: 

ILC consórcio = 6,89 (> 1,40) 

IE consórcio= 0,15 (< 0,75) 

 

A licitante apresentou termo de constituição de consórcio, conforme exigido no item 12.1.5.2. 

Apresentou certidão cível de falência e concordata emitidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais – 

comarca de Belo Horizonte. 

 

II – DECISÃO 

 

Diante do exposto, esta Comissão julga classificada a proposta comercial e habilitado o consórcio 

RIBEIRÃO PAMPULHA, constituído pelas licitantes: CONATA ENGENHARIA LTDA E INFRACON 

ENGENHARIA E COMERCIO 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 


