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ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 008/2021 - CC   

PROCESSO Nº 01-068.218/21-22 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de 2022, às 13h30min, reuniu-se a Comissão 

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

nº 12/2021, para julgamento da proposta de preço da licitante aberta na sessão do dia 

15/02/2022. Em análise à documentação da licitante MCM Empreendimentos Eireli, 

realizada em 17/02/2022, verificou-se que: (i) o preço unitário apresentado para o item 

06.05.25 está superior ao preço unitário da planilha de orçamento da Urbel; e (ii) há diferença 

de preço na Planilha de Orçamento e na Composição de Preço Unitário dos itens 01.03.03, 

06.05.25, 10.48.28, 11.20.02, 18.02.23 e 23.01.02. Considerando a vantajosidade da 

proposta e com base nos princípios do formalismo moderado e da isonomia, com o intuito 

de verificar a exequibilidade da proposta apresentada, esta Comissão, em sede de 

diligência, conforme previsto no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, encaminhou, em 21/02/2022, 

ofício para a licitante solicitando que ela se manifestasse quanto aos itens indicados acima. 

Em 24/02/2022, a MCM Empreendimentos Eireli enviou resposta, apresentando as planilhas 

adequadas, que foram verificadas pela Comissão. A licitante foi classificada, sendo o 

desconto global de 1,06%. Como não há outra concorrente e não se verifica interesse 

recursal da licitante vencedora, não será aberto prazo recursal. 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 15h. 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022. 
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