
 

 

 

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ATO CONVOCATÓRIO N° 

08/2022 

CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 034/2020 

A Comissão Gestora de Licitações e Contratos (CGLC) da AGEVAP – Filial 

Governador Valadares-MG, torna público o resultado da fase de julgamento da 

proposta de preços, do Ato Convocatório nº 08/2022, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para elaboração de estudos de concepção, projetos básicos 

e executivos de estruturas hidráulicas para garantia da segurança hídrica em 

consonância com o Programa P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade 

Hídrica. 

Após a verificação de toda a documentação apresentada pelas empresas, a CGLC 

observou as situações elencadas abaixo: 

Consórcio Equilíbrio - HidroBR. 

As empresas que constituem o consórcio apresentaram a proposta de preços em 

conformidade e atenderam todas as determinações do Ato Convocatório n° 

08/2022.  

COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. 

A empresa apresentou a proposta de preços em discordância e não atendeu todas 

as determinações do Ato Convocatório n° 08/2022, conforme descrito: 

 Na “Planilha orçamentária”, os custos unitários apresentados para a Equipe 

Técnica Permanente são inferiores ao piso exigido pela categoria, estando, 

portanto, em discordância com o item 16 do Anexo I (Termo de Referência), 

do Ato Convocatório n° 08/2022; 

 Na “Planilha orçamentária”, o quantitativo de horas definidas para o 

profissional Engenheiro Orçamentista – Sênior, foi alterado de 1.048,19 

horas para 149,74 horas. 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Diante dos fatos apresentados, a CGLC comunica o seguinte resultado da etapa de 

julgamento das propostas de preços, do Ato Convocatório nº 08/2022: 
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EMPRESA CNPJ RESULTADO 

Consórcio Equilíbrio – HidroBR. 08.625.222/0001-01 

19.368.145/0001-78 

CLASSIFICADA 

COBRAPE – Companhia Brasileira de 

Projetos e Empreendimentos. 

58.645.219/0001-28 DESCLASSIFICADA 

Com base nos dispostos nos itens 9.2.7 e 12.1, abre-se o prazo de 03 (três) dias 

úteis para a interposição de recursos. 

 

Governador Valadares, 05 de outubro de 2022. 

 

(Assinado eletronicamente) 

Miquéias Calebe Donde 

PRESIDENTE DA COMISSÃO  
 

 

(Assinado eletronicamente) 

Felipe Stefan Costa Castro 

SECRETÁRIO DA COMISSÃO  

 

(Assinado eletronicamente) 

João Marcos Pinheiro Viana 

MEMBRO DA COMISSÃO  
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