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Belo Horizonte, 29 de setembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO: SMOBI 014/2020 RDC 

PROCESSO: N.º 01-029.272/20-17

OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, ela-

boração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos

de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - UPA barreiro e UPA oeste.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 29 de setembro de 2020, às 11:00 horas,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

nomeada  pela  Portaria  Conjunta  SMOBI/SUDECAP  nº  080/2020,  para  analisar  e  julgar  a

documentação apresentada  pela Empresa  JM PJ Construtora e Telecomunicações EIRELI, no

âmbito da Licitação SMOBI 014/2020 RDC, nos termos do instrumento convocatório. 

I.1 Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista

A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital. 

I.2 Qualificação Técnica

Após análise da documentação verificou-se que a licitante não atendeu a todas as exigências

de comprovação de qualificação técnica, tendo apresentado:

-  Certidões de registro de pessoa jurídica e pessoas físicas no CAU e CREA, atendendo ao item

12.1.3.1 do edital;

- Em relação à capacidade técnico-profissional, a licitante apresentou dois atestados devidamente

registrados na entidade profissional competente, que referem-se a elaboração de projetos na área da

saúde, sendo eles:
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I)  Atestado  expedido  por  Gomes  &  Azevedo  LTDA-EPP,  devidamente  registrado  no  órgão

competente (CREA-PR), referente a elaboração de projetos para a obra do Hospital Santa Casa de

Corumbá, tendo por responsável técnica, a engenheira civil Ana Paula Vasconcelos e engenheiro

mecânico Eliseu Avelino Zanella Júnior (elaboração de orçamento);

II) Atestado expedido por Centro Neurocirúrgico Cascavel LTDA, devidamente registrado no órgão

competente  (CREA-PR),  referente  a  elaboração  de  projetos  para  reforma  e  ampliação  do

PRONEURO, tendo como responsável técnica  a engenheira civil Ana Paula Vasconcelos.

Considerando  que  o  mesmo  profissional  não  poderá  ser  responsável  por  mais  de  duas

funções,  conforme  disposto  no  item  6.5  –  anexo  1  –  Projeto  Básico  da  Licitação  e  que  a

comprovação  de  capacidade  técnica  dos  profissionais  que  assumirão  as  funções  de  projetistas

arquitetônico, elétrico e hidrossanitário (itens 12.1.3.2.2 a 12.1.3.2.4 e 12.1.3.2.5 do edital)  devem

ser demonstradas através de atestados de execução de projetos na área da saúde, verifica-se que não

foram atendidas as exigências de qualificação técnico-profissional.

Com efeito, a única profissional a apresentar atestado de coordenação foi a engenheira civil

Ana Paula Vasconcelos, que poderia no máximo assumir mais uma especialidade de projetista, não

podendo seus atestados de elaboração de projetos arquitetônico, elétrico e hidrossanitário na área de

saúde comprovarem a  experiência  profissional  em áreas  em que as  funções  serão  exercidas  por

profissionais distintos.

O atestado expedido pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE, que tem

por responsável técnico pela elaboração de projeto elétrico, o engenheiro eletricista Allan Moroni

Araújo,  não  atende  a  exigência  do  item 12.1.3.2.4,  que  exige  a  comprovação  de  elaboração  de

projeto elétrico em edificações na área da saúde.

-  Em  relação  à Capacidade  técnico-operacional  da  licitante  esta  restou  comprovada  através  de

atestado expedido pelo Centro Neurocirúrgico Cascavel LTDA, devidamente registrado no órgão

competente (CREA-PR), de que a Empresa JMPJ Construtora e Telecomunicações Eireli executou

diretamente serviços de elaboração de projetos, atendendo aos itens 12.1.3.3.1 a 12.1.3.3.5 do edital.

Considerando  que  a  licitante  não  atendeu  a  todas  as  exigências  de  demonstração  de

qualificação técnica profissional, decide esta Comissão, por sua inabilitação.

I.3 Qualificação Econômico-financeira
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A licitante atendeu às exigências do item 12.1.4 do edital, comprovando possuir o patrimônio

líquido mínimo exigido no item 12.1.4.1.

Atendeu ainda aos índices contábeis exigidos no edital, quais sejam, índice de endividamento

– IE=<0,75 e índice de Liquidez Corrente – ILC =>1,20, tendo apresentado: IE=0,28 e ILC=3,60.

 Foi apresentada também certidão negativa de falência e recuperação judicial  emitida pelo

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – Comarca de Cascavel, atendendo às exigências do item

12.1.4.3 do edital. Foi ainda apresentada  Declaração de que a empresa não possui em quadro de

empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16

anos  em qualquer  trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14  anos, atendendo  a

exigência do item 12.1.5 do edital.

II – DECISÃO

Após análise da documentação apresentada, esta Comissão decide pela INABILITAÇÃO da

licitante  JM  PJ  Construtora  e  Telecomunicações  EIRELI  por  não  ter  atendido a  todas  as

exigências de qualificação técnica-profissional exigidas pelos subitens do item 12.1.3.2 do edital. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 080/2020
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