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ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 010/2021 - CC – PROCESSO nº 01. 071.713/21-00 
 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, às 13h, 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 17/02/2022. Em análise realizada à documentação apresentada em 17/02/2022 pela 

licitante A3E PROJETOS LTDA., restou dúvida quanto à comprovação técnica solicitada no 

item 10.5.3.3.3 do Edital. A Comissão não localizou no atestado apresentado pela licitante 

referente ao Contrato nº 034/2016, firmado junto à Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, a comprovação explicita de “Elaboração de 

Projeto Estrutural de Contenções”. Todavia, a Comissão vislumbrou a possibilidade de 

atendimento ao item supracitado por meio de serviços prestados através desta contratação. 

Dessa forma, considerando o disposto no art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, em sede 

de diligência, em 17/02/2022, a Comissão enviou email para Chefia da Divisão de 

Projetos/DVPR da Urbel, solicitando apoio na análise do referido atestado. Em resposta, em 

18/02/202221, a DVPR entende que o atestado, embora não mencione especificamente o 

serviço, pode ser aceito para comprovação da aptidão para elaboração de projetos de 

contenções, por se tratar de serviço similar de complexidade tecnológica equivalente, de 

acordo com o Artigo 30, §3°, da Lei 8666/93. Dessa forma, a Comissão entendeu pela 

habilitação da licitante, por ter atendido ao item 10.5.3.3.3 e demais exigências editalícias. 

Ato contínuo, foi analisada a documentação das licitantes COBRAPE – Cia Brasileira de 

Projetos e Empreendimentos, SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. e 

URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., entendendo-se pela habilitação de todas, 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 14h. Belo Horizonte, 21 

de fevereiro de 2022. 
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