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Belo Horizonte, 12 de julho de 2022. 
 

ATA DE ANÁLISE – HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

HIDROS GERENCIAMENTO, PROJETOS E COMERCIO LTDA) 

 

ASSUNTO: SMOBI 024/2022 RDC 

PROCESO N°: 01-018.748/22-65 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS E 

PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA OS EMPREENDIMENTOS 

(I) 2468 – RUA MARIA ELIZABET PESSOA, (II) 2417 – RUA PITOMBA E (III) 2580 – RUAS DO 
BAIRRO PILAR/OLHOS D’ÁGUA. 

 

I - ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em 12 de julho 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 pela HIDROS GERENCIAMENTO, PROJETOS E COMERCIO LTDA, referente à licitação 
em epígrafe, nos termos do instrumento convocatório. 

 

I.1 Proposta comercial 
 

Após análise da documentação apresentada pela empresa foram necessárias 5 (cinco) diligências a fim 

de proceder correções, obter comprovação de preços por parte da empresa licitante e ajustes na 

documentação de habilitação. Após análise das respostas às solicitações da Comissão de Licitação verificou-
se que foram atendidas as exigências do Edital quanto à proposta comercial e habilitação. Os descontos 

ofertados são devidos, principalmente, à redução do valor dos encargos sociais praticados na mão de obra, 

redução do valor dos impostos e na alteração dos coeficientes de mão de obra nas composições de preços 
unitários (CPUs) apresentados e confirmados pela empresa. Após os ajustes, o valor global é de R$ 

387.929,31 (trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e tinta e um centavos), 
correspondendo a um desconto global de 37,37%, assim distribuídos: 
 

Planilha L210366.1: R$ 110.192,29, desconto de 35,80%; 

Planilha L210367.1: R$ 80.396,36, desconto de 36,02% e; 

Planilha L210368.1: R$ 197.340,66, desconto de 38,73%. 
 

 I.2 Habilitação Jurídica, regularidade fiscal e trabalhista 

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

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 

 

Após análise da documentação apresentada pela licitante, verificou-se que a empresa comprova 
através dos atestados as exigências relativas a qualificação técnica operacional solicitada no item 12.1.3.3. 

 

I.4 Qualificação econômico-financeira 
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Verificou-se após análise que a empresa cumpre aquilo que estabelece o edital em relação a 
qualificação econômico financeira, no item 12.4.1, conforme descrito abaixo:  

PL = R$ 1.953.761,91 (>R$ 61.939,00); ILC = 5,76 (> 1,00) e IE = 0,14 (< 0,75) 

 

 
A licitante apresentou certidão cível de falência e concordata emitida pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais – comarca de Belo Horizonte. 

 

II – DECISÃO 

 

Diante do exposto, esta Comissão julga classificada a proposta comercial e habilitada a empresa 

HIDROS GERENCIAMENTO, PROJETOS E COMERCIO LTDA. 
 

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

 
 

 

 
Lucas Barbosa da Cunha                                     Germano Gonçalves do Santos Filho 

 

 

 
Renato de Abreu Fortes                                             Moacir José da Silva Carvalho 


