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Poder Legislativo

AA-Câmara Municipal

CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

Analisadas as propostas comerciais apresentadas pelas licitantes, nos termos do edital da CONCORRÊNCIA Nº
1/2019 (que tem por objeto a contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico e complementares, em
níveis básico, executivo e de detalhamento, objetivando a adequação do Plenário Amynthas de Barros da CMBH), foi
apurada a POSSÍVEL INEXEQUIBILIDADE das propostas constantes do quadro seguinte:

LICITANTE FUNDAMENTAÇÃO

TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA.
- ME

¿ A licitante apresentou proposta de preço total
inferior a 70% do parâmetro previsto no art. 48, §
1º, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993,
conforme subitem 6.8.3 do edital:
¿ O preço proposto pela licitante (R$24.638,00)
encontra-se inferior a 70% da média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% do
valor orçado pela Administração (média =
R$55.733,92), sendo que 70% desta média
correspondem a R$39.013,74, conforme tabela
anexa à ata da respectiva reunião.

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E
PROJETOS LTDA. - EPP

¿ A licitante apresentou proposta de preço total
inferior a 70% do parâmetro previsto no art. 48, §
1º, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993,
conforme subitem 6.8.3 do edital:

¿ O preço proposto pela licitante (R$30.400,00)
encontra-se inferior a 70% da média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% do
valor orçado pela Administração (média =
R$55.733,92), sendo que 70% desta média
correspondem a R$39.013,74, conforme tabela
anexa à ata da respectiva reunião.

ML PROJETOS EIRELLI - ME

¿ A licitante apresentou proposta de preço total
inferior a 70% do parâmetro previsto no art. 48, §
1º, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993,
conforme subitem 6.8.3 do edital:

¿ O preço proposto pela licitante (R$35.542,16)
encontra-se inferior a 70% da média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% do
valor orçado pela Administração (média =
R$55.733,92), sendo que 70% desta média
correspondem a R$39.013,74, conforme tabela
anexa à ata da respectiva reunião.

Nos termos do subitem 6.8.1 do edital, ficam as empresas indicadas no quadro acima convocadas para
demonstrarem a exequibilidade de suas propostas, apresentando os documentos relacionados no subitem 6.8.2 do mesmo
ato convocatório (planilha de custos detalhada elaborada pela licitante e documentos que comprovem os custos constantes
da referida planilha).

Os documentos acima citados deverão ser entregues na Seção de Apoio a Licitações da CMBH (Avenida dos
Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a
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contar desta publicação.

O resultado final da classificação de todas as propostas comerciais apresentadas ficará pendente da análise pela
Comissão dos documentos a serem entregues nos termos desta publicação.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Seção de Apoio a Licitações da CMBH, na Avenida dos
Andradas, nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, telefone (31) 3555-1249.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019

Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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