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Belo Horizonte, 30 de agosto 2022. 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

CONSÓRCIO IMTRAFF CERTARE 

 

ASSUNTO: SMOBI 029/2022 RDC 

PROCESSO Nº: 01-023.710/22-31 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDOS 

E PROJETOS PARA A MOBILIDADE ATIVA NA REGIÃO DO COMPLEXO DA LAGOINHA, DENOMINADO 

PARQUE DE INTEGRAÇÃO DA LAGOINHA. 

Em 30 de agosto de 2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria Conjunta 

SMOBI/SUDECAP nº 013/22, para analisar e julgar a proposta comercial e os documentos de habilitação apresentados 

pelo licitante CONSÓRCIO IMTRAFF CERTARE, formado pelas empresas IMTRAFF – CONSULTORIA E 

PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. e CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. no âmbito da 

licitação SMOBI 029/2022 RDC nos termos do edital. 

I. ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Após a análise da documentação referente à proposta comercial apresentada pelo licitante, a Comissão de 

Licitações verificou a necessidade de diligências para esclarecimentos e correções. Via e-mail, em 18/08 e 29/08/2022, 

foi solicitado ao licitante: (i) envio das planilhas de orçamento n.º 220028 e 220097 de acordo com as exigências do 

item 11.1.2.2 do edital; (ii) correção das Composições de Preços Unitários dos itens constantes das planilhas de 

orçamento; (iii) envio do detalhamento de cálculo das leis sociais; (iv) correção da planilha de Memória de Cálculo de 

Mão de Obra; (v) correções no detalhamento dos fatores multiplicadores K e TRDE e (vi) ajustes nos cronogramas 

físico-financeiros. Via e-mail, o licitante apresentou os documentos corrigidos que foram analisados pela Comissão de 

Licitações. A Comissão de Licitações considerou que o licitante promoveu as correções necessárias para adequação de 

sua proposta comercial que foi declarada exequível.  O valor global da proposta comercial apresentada pelo 

CONSÓRCIO IMTRAFF CERTARE é de R$572.432,00 (quinhentos e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e 

dois reais), correspondente a um desconto de 16,78% em relação ao preço de referência. 

II. ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Em relação à documentação de habilitação, a Comissão de Licitações verificou que o CONSÓRCIO IMTRAFF 

CERTARE apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 

qualificação técnica e qualificação econômico-financeira atendendo as exigências dos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 

12.1.4 do edital. Em relação à qualificação técnica, item 12.1.3, o licitante apresentou atestados que comprovam (i) a 

capacidade técnica operacional da empresa na execução dos serviços exigidos nos itens 12.1.3.3.1 (Elaboração de 

projeto de arquitetura de praças e/ou parques com área mínima de 6.900 m²) e 12.1.3.3.2 (Elaboração de cálculo, 

dimensionamento e projeto estrutural para Obra de Arte Especial) e (ii) a capacidade técnico-profissional em 

atendimento aos requisitos do item 12.1.3.2, sendo indicados os profissionais Marcus Vinicius Teixeira de Oliveira para 

a função de coordenador, Gabriel Velloso da Rocha Pereira para a função de Projetista Arquitetônico, Frederico 

Rodrigues para a função de Projetista de Obras de Artes Especiais, Sérgio Baptista do Nascimento para a função de 

Projetista na área de Elétrica e Diego Bastos de França como Projetista de Drenagem. O licitante atendeu às exigências 

de qualificação econômico-financeira tendo apresentado documentação comprobatória do patrimônio líquido mínimo 

exigido no item 12.1.4.1 e balanços patrimoniais do último exercício social exigível, cujos índices de liquidez corrente 



 

 
       Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 

Rua dos Guajajaras 1107 – Bairro: Lourdes – Belo Horizonte, MG 
CEP: 30180-108 

 

 

(ILC = 6,40) e endividamento (IE = 0,20), calculados conforme formulação apresentada no item 12.1.4.2.5, atendem 

aos valores limites definidos nos itens 12.1.4.2.1 e 12.1.4.2.2 (ILC ≥ 1,00 e IE ≤ 0,75). 

III. DECISÃO 

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da Proposta 

Comercial e pela HABILITAÇÃO do licitante CONSÓRCIO IMTRAFF CERTARE. 

A Comissão Licitações irá verificar a documentação impressa e assinada que será enviada pela licitante e 

atestará que todas as informações estão de acordo com a documentação em arquivo digital que foi analisada. 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 013/2022 

__________________________________________ 

Luciana de Almeida Silva 

__________________________________________ 

Lucas Barbosa da Cunha 

__________________________________________ 

Moacir José da Silva Carvalho 

__________________________________________ 

Germano Gonçalves dos Santos Filho 

__________________________________________ 

Renato de Abreu Fortes 

 


