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ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI 10.002/2022 – RDC 
 
PROCESSO Nº 01-024.762/22-70 
 
OBJETO: Serviços e obras de estabilização de encostas na Vila Jardim Alvorada e na 
Vila 1º de Maio. 
 
Em 13 de setembro de 2022, às 9h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI nº 012/2021, para analisar 
a proposta comercial de menor preço apresentada pela licitante BH OBRAS 
CONSTRUTORA LTDA., no âmbito da Licitação URBEL/SMOBI 10.002/2022 - RDC. 
Em análise à proposta de preço encaminhada, verificou-se que o desconto global foi de 
14% (quatorze por cento), tendo sido atendidos os itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 
12.1.5 e 12.1.6 do edital, sendo julgada classificada a proposta apresentada pela BH 
OBRAS CONSTRUTORA LTDA. Em análise à documentação de habilitação 
encaminhada, verificou-se que a mesma está incompleta. A licitante BH OBRAS 
CONSTRUTORA LTDA. enviou apenas as declarações solicitadas no item 12.1.10 do 
edital (Proposta de Preço) e o Certificado de Registro Cadastral do SUCAF como 
Documentos de Habilitação. Contudo, apesar de a licitante ter apresentado cópia do 
Certificado de Registro no SUCAF válido até 04/05/2023, a Comissão emitiu certificado 
atualizado nesta data, em cumprimento ao previsto no item 7.3 do edital, observando 
que vários documentos estão com validade vencida, conforme cópia anexa. Conforme 
item 13.1.5 do edital, “o Certificado de Registro Cadastral do SUCAF, em vigor, emitido 
pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – Sudecap, acompanhado de 
declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo de habilitação, poderá ser 
apresentado em substituição aos documentos relacionados nos itens 13.1.1.1 a 
13.1.1.5, 13.1.2.1 a 13.1.2.6, 13.1.3.1 e 13.1.4.3 deste Edital, desde que as respectivas 
certidões e documentos estejam atualizados até a data de apresentação da 
documentação, observando o subitem 13.1.6”. Considerando que, conforme verificado, 
a maior parte dos documentos do SUCAF encontram-se vencidos, este documento 
serviu como comprovação apenas para o registro da empresa na entidade profissional 
competente (item 13.1.3.1). Verificou-se, dessa forma, que a licitante BH OBRAS 
CONSTRUTORA LTDA. não atendeu às solicitações do edital quanto a apresentação 
das comprovações de habilitação jurídica (item 13.1.1), regularidade fiscal e trabalhista 
(item 13.1.2), assim como das demais comprovações referentes à qualificação técnica 
(itens 13.1.3.2 e 13.1.3.3) e das comprovações de qualificação econômico-financeira 
(itens 13.1.4). Dessa forma, esta Comissão entende pela inabilitação da licitante BH 
OBRAS CONSTRUTORA LTDA. A reunião foi encerrada às 9h40min. Belo Horizonte, 
13 de setembro de 2022. 
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