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ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI 007/2021 - CC – PROCESSO nº 01.036.092/21-36 
 

Ao décimo sétimo dia do mês de janeiro de 2022, às 10h, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação URBEL/SMOBI, nomeada pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI 
nº 12/2021, para julgamento da documentação de habilitação das licitantes aberta na 
sessão do dia 11/01/2022. Em análise da documentação da licitante TVM TECNOLOGIA 
EIRELI, foi observada a apresentação de atestados registrados no Crea-MG, emitidos pela 
Prefeitura Municipal de Brumadinho em 29/06/2020 e 04/03/2021, que se referem 
aos Contratos 31/2019 e 89/2019 (Pregão Presencial nº 032/2018 - Ata de Registro de 
Preços nº 028/2018), cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para viabilizar 
acessos sobre córregos, rios, lagoas e vias públicas. Também foi apresentado atestado 
registrado no Crea-MG, emitido pela Samarco Mineração S/A em 22/03/2016, cujo objeto é 
a execução de 09 (nove) pontes para acesso às comunidades atingidas pelo acidente na 
Barragem de Fundão e Santarém, visando à recuperação de acessos aos municípios de 
Mariana, Barra Longa e Santarém/Minas Gerais. Os itens 13.5.3.2 e 13.5.3.3 do edital 
pedem a comprovação da execução de obras de intervenções em assentamentos de 
interesse social em áreas urbanas, que são regiões com topografia acidentada, 
adensamento de edificações e dificuldades de logística para acesso de materiais e 
maquinário. Uma vez que os atestados apresentados pela licitante não se referiam 
explicitamente a intervenções em áreas de interesse social, conforme os itens 
supracitados, a Comissão realizou diligência para verificação do atendimento aos mesmos. 
Em análise aprofundada aos atestados, além de pesquisa realizada na internet, verificou-
se que as intervenções realizadas pela licitante ocorreram em locais de complexa logística 
de execução e acesso, assim como topografia diferenciada. Observando o art. 30, §3º, da 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, foi considerado que os atestados apresentados pela 
TVM TECNOLOGIA EIRELI possuem complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ao requerido. Também foi observado que os itens 13.5.3.3.1 a 13.5.3.3.4 do edital foram 
atendidos. Dessa forma, a Comissão entendeu pela habilitação da licitante. Ato contínuo, 
foi analisada a documentação das licitantes CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. e 
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., 
entendendo-se pela habilitação de ambas, por terem atendido às exigências editalícias. 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, segue assinada pelos membros da Comissão. 
A reunião foi encerrada às 12:30h. Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2022. 
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