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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 012/2021 - CC   

                                             PROCESSO Nº 01.046.996/21-24 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de 2022, às 13h00min, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação URBEL/SMOBI, nomeada pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI 

nº 12/2021, para julgamento das propostas de preços da licitação em epígrafe, que tem, por 

objeto, a elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos de implantação 

de edificações para reassentamento das famílias removidas em função de intervenções para 

redução do risco de inundações nas bacias dos Córregos Cachoeirinha, Pampulha e Onça, 

em área no Bairro Dom Silvério, no valor teto estimado de R$ 469.334,57 (quatrocentos e 

sessenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). As 

propostas de preços das licitantes foram abertas na sessão do dia 31/03/2022. Em análise 

da proposta apresentada pela licitante A3E PROJETOS LTDA., verificou-se que o valor 

ofertado apresentou desconto global de 44,29% (quarenta e quatro inteiros e vinte e nove 

centésimos por cento) frente ao valor estimado pela Administração. Tendo o elevado 

desconto suscitado dúvida quanto à exequibilidade da proposta e considerando o direito à 

ampla defesa e ao contraditório, os princípios do formalismo moderado e da isonomia, bem 

como a vantajosidade da proposta, e nos termos do art. 43, §3º, da Lei Federal nº 

8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitação URBEL/SMOBI convocou a licitante para 

se manifestar, em 25/04/2022, quanto às seguintes ocorrências: (i) constatou-se que, em 50 

(cinquenta) de 57 (cinquenta e sete) itens da planilha apresentada, foram apresentados 

descontos variando entre 32,35% (trinta e dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) 

e 59,61% (cinquenta e nove inteiros e sessenta e um por cento), resultantes de descontos 

nos insumos que compõem as composições de custo unitário; (ii) foi questionado à licitante 

se os valores apresentados para os serviços de topografia (62.05.00), estudos ambientais 

(62.06.00), investigações geotécnicas (65.00.00) e ensaios de solo e agregados (67.00.00) 

são exequíveis, considerando os valores praticados em Belo Horizonte/MG e região, bem 

como os valores dos tributos correspondentes, e solicitada comprovação por meio de 

orçamentos de prestadores de serviço de Belo Horizonte/MG ou região; (iii) foi solicitado 

esclarecimento quanto à exequibilidade do preço do Coordenador de Projetos (item 

61.11.03); (iv) também foi solicitada a comprovação dos custos orçados pela licitante para o 

Projeto de Estrutura de Concreto (item 62.01.16), bem como para o Parecer Geotécnico – 

Nível 1 (item 62.04.02). Em 27/04/2022, a licitante enviou ofício com esclarecimentos: (i) 

declaração de que a empresa tem pleno conhecimento de que os serviços de topografia, 

estudos ambientais, investigações geotécnicas e ensaio de solos e agregados, a serem 

executados no local, são fundamentais para elaboração dos projetos executivos e seus 

custos já estão contemplados na proposta, correspondendo a, aproximadamente, 13% (treze 

por cento) do valor global da proposta apresentada; (ii) quanto aos estudos ambientais 

(62.06.00), a licitante informou que os serviços serão executados em duas etapas. Na 

primeira etapa, será realizado o levantamento da vegetação arbórea existente, sendo locado 

com coordenadas GPS, elaborados os registros fotográficos e a identificação das espécies 

por profissional habilitado, pela mesma equipe que fará o levantamento planialtimétrico. A 

segunda etapa, feita pela equipe interna, será realizada após a definição da implantação das 
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edificações e definições de intervenções do terreno, sendo definida a vegetação a ser 

suprimida; (iii) quanto ao item 61.11.03, a licitante informou que os custos e as despesas 

decorrentes dos deslocamentos para acompanhamento de todo o processo estão incluídos 

na proposta, tais como vistoria do lote, acompanhamento dos serviços realizados in loco e 

reuniões presenciais na sede da contratante. A empresa declarou que, dentro de sua 

experiência, estimou 10 (dez) deslocamentos até Belo Horizonte/MG no valor de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por deslocamento, totalizando R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) por toda a duração do contrato. Afirmou, ainda, que o coordenador do 

projeto é sócio da empresa, sendo sua remuneração decorrente da divisão do lucro obtido; 

(iv) quanto aos itens 62.01.16 e 62.04.02, a licitante informou que os serviços serão 

executados pela equipe interna e que os valores praticados na região de Blumenau/SC são 

distintos das grandes capitais do Brasil. Em análise ao ofício de resposta encaminhado pela 

licitante, considerando a complexidade da intervenção a ser desenvolvida, referente à 

implantação de unidades habitacionais em um único local, a Comissão entende que a 

licitante forneceu informações suficientes para a comprovação da exequibilidade dos itens  

engenheiro coordenador (61.11.03), projeto de estrutura de concreto (62.01.16), parecer 

geotécnico (62.04.02) serviços de topografia (62.05.00), estudos ambientais (62.06.00), 

investigações geotécnicas (65.00.00) e ensaios de solos e agregados (67.00.00). Visto que 

o principal argumento para a oferta de valores com grande percentual de desconto, em 

comparação aos valores orçados pela administração, se baseia no fato do desenvolvimento 

da maior parte dos projetos ser realizado pelos sócios e por equipe interna da licitante, ainda 

permaneceram dúvidas, e a Comissão entendeu ser necessária uma segunda diligência, 

enviando novo ofício em 27/05/22, solicitando os seguintes esclarecimentos: (i) demonstrar 

quais serviços serão executados pelos sócios da empresa, assim como os serviços a serem 

executados pela equipe interna (itens 61.00.00 e 62.00.00); (ii) informar a composição da 

equipe técnica, visando a cumprir o prazo de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, bem 

como a comprovação do vínculo da equipe interna com a licitante; e (iii) apresentar o Cálculo 

do Preço de Venda para todos os itens da planilha de orçamento. A concorrente enviou 

resposta em 31/05/22, nos seguintes termos: (i) apresentou planilha indicando os serviços a 

serem executados pelos sócios, equipe interna e terceiros; (ii) apresentou avaliação dos 

serviços, na qual informou que 90,19% (noventa inteiros e dezenove centésimos por cento) 

dos serviços serão prestados pela equipe interna e pelos sócios da empresa, sendo que 

51,68% (cinquenta e um inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) desse percentual 

será exclusivamente executado pelos sócios e menos de 10% (dez por cento) dos serviços 

serão realizados por terceiros. A equipe responsável pelos projetos foi informada em planilha 

(Anexo 1), com suas respectivas atribuições; (iii) apresentou declarações assinadas pelos 

profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos, bem como minutas de contratos 

pré-estabelecidas (Anexo 3); e (iv) apresentou memorial de cálculo, com discriminação de 

itens e valores, em forma de planilha (Anexo 2). Dando sequência à análise das propostas, 

a Comissão reuniu-se na data de hoje com a Assessoria Jurídica da Urbel – AJU/UB e com 

a Chefia da Divisão de Projetos da Urbel – DVPR/UB, área demandante da contratação, que 

entendeu serem suficientes as informações enviadas pela licitante. Considerando o exposto, 

esta Comissão de Licitação entende pela regularidade da proposta da licitante A3E 

PROJETOS LTDA. Em análise da proposta apresentada pela COBRAPE – Cia Brasileira de 

Projetos e Empreendimentos, por sua vez, a Comissão Permanente de Licitação 
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URBEL/SMOBI entendeu por bem convocar a licitante para se manifestar sobre a 

exequibilidade da proposta, nos termos do art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, por 

meio de ofício enviado em 03/06/2022, devido à supressão de insumos de mão de obra, de 

substituição de mão de obra, bem como de diminuição de horas trabalhadas nas 

Composições de Custo Unitário em 22 (vinte e dois) itens da planilha de orçamento, com 

descontos nos preços unitários entre 30,45% (trinta inteiros e quarenta e cinco centésimos 

por cento) e 43,51% (quarenta e três inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).  Em 

07/06/2022, a Cobrape enviou resposta, informando que foram considerados os profissionais 

que a empresa entende serem necessários para a execução dos projetos e que o número 

de horas previstas pela empresa é suficiente para a elaboração do trabalho, considerando a 

experiência dos seus profissionais.  A Comissão entende, nesses termos, pela regularidade 

da proposta da licitante COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E 

EMPREENDIMENTOS. Em análise da proposta apresentada pela licitante POENTE 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., verificou-se que a mesma apresentou preço 

unitário maior que o da planilha Urbel para o item 62.06.08, estando desclassificada por 

não atender ao item 11.5.1 do edital. Ato contínuo, em análise à documentação das licitantes 

CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., SANEHATEM CONSULTORIA E 

PROJETOS LTDA., SMART ENGENHARIA LTDA. e URBE CONSULTORIA E PROJETOS 

LTDA., a Comissão verificou que atenderam ao item 10.6 do edital e entendeu pela 

regularidade das propostas. As licitantes foram classificadas na seguinte ordem, conforme 

planilha anexa: (1ª) A3E PROJETOS LTDA.; (2ª) COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos; (3ª) URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.; (4ª) SANEHATEM 

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.; (5ª) SMART ENGENHARIA LTDA.; (6ª) CROQUIS 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. E, como mais nada havia a ser considerado, deu-se 

por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, será assinada 

pelos membros da Comissão. A reunião foi encerrada às 15h20min. Belo Horizonte, 22 de 

junho de 2022. 
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