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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA URBEL LRE Nº 001/2021 

 

PROCESSO: n.º 01-014.434/21-94 

OBJETO: SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO SEDE DA COMPANHIA 
URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL, NO EDIFÍCIO 
BRITÂNIA. 
 
 
Às 08:30 horas do dia 22/11/2021, na Avenida do Contorno, 6.664 – 4º andar, Santo Antônio, 

da cidade de Belo Horizonte - MG, reuniram-se a Comissão Especial de Licitação, nomeada 

pela Portaria URBEL n.º 058/2021, publicada em 21 de setembro de 2021, para realização da 

Sessão Pública de Licitação Eletrônica URBEL LRE nº 001/2021.  Às 10:09:52 as empresas 

Bil Comércio e Serviços Ltda. e MPO Empreendimentos e Participações Ltda foram 

DESCLASSIFICADAS por não cumprirem o item 12.2.2 do edital - " É vedada a identificação 

do licitante em qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, 

sob pena de desclassificação imediata".  Ás 10:42:57 no chat de mensagem do sistema e-

licitacoes do Banco do Brasil (BB) a coordenadora da disputa avisou sobre o erro de acesso à 

sala de disputa solicitando aos licitantes que ficassem atentos às mensagens no chat. Buscou-

se orientações à área técnica do sistema do BB sendo que os mesmos já estavam à par e 

providenciando a resolução do problema. A Comissão Especial de Licitação entendeu por 

remarcar a sessão de abertura, para às 11:00 horas do dia 23/11/2021, tendo a coordenadora 

da disputa, registrado via sistema eletrônico, às 11:01:43 conforme item 14.7.1 do edital. Ás 

11:00 horas do dia 23/11/2022 foi aberta a sala de disputa dando inicio à etapa de lances. 

Aberta as propostas eletrônicas, foram apresentados os preços globais iniciais de 05 

fornecedores, a seguir informados: 

 

Após a etapa de lances foram apresentados os seguintes valores: 
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Encerrada a etapa de lances, a licitante L&R Comércio Varejista de Produtos Saneantes, foi 

classificada em 1º lugar na disputa, apresentou proposta de preço ajustada após adequação 

ao último lance ofertado, de R$ 355.873,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e 

setenta e três reais e quarenta centavos). A empresa apresentou em tempo hábil e 

satisfatoriamente o solicitado. Em 06/12/2021 solicitamos ao setor da área demandante a 

avaliação dos atestados de capacidade técnica-operacional. Em 21/12/2021 a empresa L&R 

Comércio Varejista de Produtos Saneantes foi INABILITADA por não apresentar a qualificação 

técnica exigida no edital. No mesmo dia foi convocada a 2ª licitante, Engesteel Consultoria e 

Serviços Ltda. apresentando a proposta de preço ajustada, após adequação ao último lance 

ofertado, de R$ 355.843,68 (trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e três 

reais e sessenta e oito centavos). Em 31/01/2022 a empresa Engeesteel Consultoria e 

Serviços Ltda foi INABILITADA por não atender em plenitude às exigências do subitem 16.1.2 

previamente estabelecidas no edital.  No mesmo dia foi convocada a 3ª licitante, IGL Ambiental 

Ltda, a negociar e em seguida apresentar sua proposta comercial ajustada juntamente com as 

documentações de habilitação. Apresentou proposta de preço ajustada, após adequação ao 

último lance ofertado, de R$418.499,52 (quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e 

nove reais e cinquenta e dois centavos).  Verificada a comprovação da habilitação da empresa, 

incluindo sua regularidade fiscal e trabalhista,  regularidade jurídica, bem como o atendimento 

dos requisitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, além das demais 

exigências do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo 

valor global, a Comissão Especial de Licitação entendeu por DECLARAR VENCEDORA a 

empresa IGL AMBIENTAL LTDA em 10/02/2022, às 10:01:00 horas, no valor global de R$ 

418.499,52 (quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois 

centavos), nas condições estabelecidas no edital e em seus anexos.  Aberto o prazo para 

manifestação de intenção de interposição de recurso, nenhuma licitante se manifestou. Não 

houve posterior apresentação de razões recursais. Fica registrado, conforme enviado pela 

Divisão de Orçamento de Empreendimentos, que o fator K será: FK= 1,2448 (OF. DVOE / Nº 

06/2022). Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, deu-se por  

 




