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Belo Horizonte, 03 de setembro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO  SMOBI 001/2020
PROCESSO: N.º 01-002.139/20-96
OBJETO: Obras e Serviços para a otimização do Sistema de Macrodrenagem dos Córregos
Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro – Intervenções para o Tempo de Retorno (TR) de 10 anos.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 03 de setembro, às 11:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada
pela  Portaria  Conjunta  SMOBI/SUDECAP  nº  80/2020,  para  analisar  e  julgar  a  documentação
apresentada pelo Consórcio Macrodrenagem PMP formado pelas interessadas Passarelli Engenharia
e  Construção  LTDA.,  MPD Engenharia  LTDA.  e  Planova  Infraestrutura  EIRELI  no âmbito  do
procedimento de pré-qualificação SMOBI 001/2020.

I.1 Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

 As  consorciadas  apresentaram  adequadamente  a  documentação  referente  à  habilitação
jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 10.2.1 e 10.2.2 do Edital. 

I.2 Qualificação Técnica:

Após análise da documentação apresentada pelo Consórcio verificou-se que ele atendeu às
exigências  de  qualificação  técnica  estabelecidas  no  item  10.2.3  do  edital.  Para  tanto  foram
apresentados (as):

 Certidões de Registro da empresa Passarelli Engenharia e construção LTDA no CREA-SP:
0100708,  registro  da  empresa  MPD  Engenharia  LTDA  no  CREA-SP  nº  0266407  e  da
empresa Planova Infraestrutura Eireli no CREA-SP nº 2195459, atendendo a exigência do
item 10.2.3.1;

 Atestados de capacidade técnico-profissional, devidamente registrados no CREA-SP de que o
Engenheiro Ricardo Porto Facchini, pertencente ao quadro permanente da empresa Planova
Infraestrutura Eireli, comprovando seu vínculo através de cópia autenticada da 2ª alteração do
contrato social da referida empresa, onde figura como Diretor Presidente, páginas 63 a 74,
executou na qualidade de responsável técnico, a obra para implantação de canalização em
canal  e  galeria  retangular  em  concreto  armado  de  seções  variáveis,  das  redes  de
microdrenagem, construção de reservatórios de retenção de cheias, das caixas de equalização
de vazões e interligações de galerias, recomposição de pavimento do córrego cordeiro e sua
bacia, inclusive licenciamento ambiental e projetos executivos,  atestada pela Prefeitura da
Cidade de São Paulo; atestado registrado no CREA-SP, que o Engenheiro Hugo Eduardo
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Passarelli Scott, integrante do quadro da empresa Passarelli Engenharia e construção LTDA,
comprovado pela  Ata  de reunião  dos  Sócios  Quotistas,  páginas  519 a 521 e  contrato  de
prestação de serviços técnicos Profissionais de Engenharia e Agronomia ou atividades afins,
páginas 522 a 525, executou como responsável técnico, as Obras de canalização do córrego
Ipiranga,  incluindo  o  desenvolvimento  de  projeto  executivo,  com  elaboração  de  cálculo
estrutural,  projeto  hidráulico,  projeto  de  drenagem,  projeto  de  pavimentação  do  córrego
Ipiranga, a Obra civil para instalação da Linha de transmissão subterrânea de 345KV ETT
Norte _ ETT Miguel Reale - Trecho 1 e  a Execução de obras de implantação do 1º trecho
Jati/Rio Carius do projeto cinturão de Águas do Ceará  CAC lote 1, sendo que os serviços
possuem complexidade e similaridades equivalentes à exigida, atendendo ao item 10.2.3.2;

 Atestado  de  capacidade  técnico-operacional  fornecido  pela  Prefeitura  da  cidade  de  São
Paulo /  Secretaria  de Infraestrutura  Urbana e Obras,  acompanhada da certidão  de acervo
técnico (CAT) e Anotação de responsabilidade técnica (ART) registradas no CREA-SP, de
que  a  empresa  Planova  Planejamento  e  Construção  S.A.(atestado  cedido  para  a  Planova
Infraestrutura), executou em consórcio, a obra para implantação de canalização em canal e
galeria  retangular  em concreto armado de seções variáveis,  das redes de microdrenagem,
construção de reservatórios de retenção de cheias,  das caixas de equalização de vazões e
interligações  de  galerias,  recomposição  de  pavimento  do  córrego  cordeiro  e  sua  bacia,
inclusive licenciamento ambiental e projetos executivos;

Atestados acompanhada da certidão de acervo técnico (CAT) e Anotação de responsabilidade
técnica (ART) registradas  no CREA-SP, fornecidos para empresa Passarelli  Engenharia  e
construção LTDA pela Prefeitura de São Paulo/Secretaria  de Infraestrutura Urbana que a
interessada  executou  as  obras  de  canalização  do  córrego  Ipiranga,  incluindo  o
desenvolvimento  de  projeto  executivo,  com  elaboração  de  cálculo  estrutural,  projeto
hidráulico,  projeto  de  drenagem,  projeto  de  pavimentação  do  córrego  Ipiranga;  atestado
emitido  pelo  Banco  do  Estado  de  São  Paulo  –  BANESPA,  de  execução  das  obras  de
construção  de  muros  de  arrimo,  parede  diafragma  e  terraplenagem  no  NASBE,  atestado
emitido  pela  Companhia  metropolitano  de  São  Paulo  –  Metrô,  para  a  Companhia
metropolitana de construções - integrante do consórcio Andrade Gutierrez LTDA - METRAG
(atestados e acervo técnico repassados para a empresa PASSARELLI) referente às obras civis
de construção para Implantação de túneis e estação de passageiros, do trecho 05 da linha
norte e trecho 1 da linha paulista,  todas as obras executadas  na cidade de São Paulo/SP,
sendo todas com complexidade equivalente à exigida no item 10.2.3.3 do edital;

 Comprovação de execução de Escavação de parede diafragma, através do atestado emitido
pela  Prefeitura  da  cidade  de  São  Paulo  /  Secretaria  de  Infraestrutura  Urbana  e  obras,
registrado no CREA-SP, páginas 172 a 198, referente à Execução de obra para implantação
de canalização do córrego Cordeiro e sua bacia, na cidade de São Paulo/SP,  totalizando o
seguinte quantitativo: 6.434,09 m², páginas 179 e 189; atestado emitido pelo Banco do Estado
de São Paulo– BANESPA, registrado no CREA-SP, páginas 207 a 213,  referente às Obras de
construção de muros de arrimo, parede diafragma e terraplenagem no NASBE, na cidade de
São Paulo/SP, totalizando o quantitativo de: 7.101,38 m², páginas 209 e 210; atestado emitido
pela  Construtora  AKYO  LTDA,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  226  a  229,  para  a
CONSTRUTORA CVP que teve o acervo técnico repassado à empresa Passarelli Engenharia
e construção LTDA, comprovado na página 256, pela Execução das obras de construção do
centro  Empresarial  Nações  Unidas  -  Edifícios  da  Torre  Norte  e  da  estrutura  periférica-
Garagem, na cidade de São Paulo/SP, com quantitativo de: 7.680,00 m², página 228; atestado



 SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

emitido  pela  Prefeitura  de  Bauru,  registrado  no  CREA-SP,  página  240,  para  a  empresa
Paranapanema S/A, que teve o acervo técnico repassado à empresa Passarelli Engenharia e
construção  LTDA,  comprovado  na  página  258,  em  função  das  Obras  de  retificação  e
canalização do córrego Ribeirão das Flores e urbanização da Av. Nações Unidas, na cidade
de Bauru/SP, com quantitativo de: 5.150,00 m², página 240; atestado emitido pela Amazônia
Administração e locações LTDA, registrado no CREA-SP, páginas 359 a 384, para a empresa
MPD Engenharia LTDA , pela Execução de obras para construção de edifício de alto padrão
18 pavimentos, na cidade de São Paulo/SP, com o seguinte quantitativo: 4.608,23 m², página
371, atendendo a exigência do item 10.2.3.3.1 do edital;

  Comprovação  de  fornecimento  e  colocação  de  armação  de  estaca  escavada  ou  parede
diafragma  em aço  CA-50,  através  do  atestado  emitido  pela  Prefeitura  da  cidade  de  São
Paulo / Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, registrado no CREA-SP, páginas 172 a
198, para o consórcio CONSTRUCAP/Planova , pela Execução de obra para implantação de
canalização  do  córrego  Cordeiro  e  sua  bacia,  na  cidade  de  São  Paulo/SP,  totalizando  o
seguinte quantitativo: 766.452,13 kg, páginas 180 e 189 e confirmados através dos projetos;
atestado emitido pelo Banco do Estado de São Paulo – BANESPA, registrado no CREA-SP,
páginas 207 a 213, para a empresa Passarelli Engenharia e construção LTDA, referente às
Obras de construção de muros de arrimo, parede diafragma e terraplenagem no NASBE, na
cidade de São Paulo/SP, totalizando o quantitativo de 213.472,62 kg, páginas 209 e 210;
através do atestado emitido pela EPTE (empresa Paulista de transmissão de energia elétrica
S.A., registrado no CREA-SP, páginas 346 a 350, para a empresa Passarelli Engenharia e
construção LTDA, relativo à Obra civil para instalação da Linha de transmissão subterrânea
de 345KV ETT Norte _ ETT Miguel Reale - Trecho 1, na cidade de São Paulo/SP, com o
quantitativo  de  32.427,38  kg,  página  348;  atestado  emitido  pela  Beneficência  Médica
Brasileira S.A. - Hospital e maternidade São Luiz, registrado no CREA-SP, páginas 352 a
357,  para  a  empresa  MPD Engenharia  LTDA,  em função  da  Construção  do  edifício  de
estacionamento do Hospital e Maternidade São Luiz, na cidade de São Paulo/SP, totalizando
o quantitativo de: 71.665,00 kg; atestado emitido pela Amazônia Administração e locações
LTDA,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  359  a  384,  para  a  empresa  MPD  Engenharia
LTDA , pela Execução de obras para construção de edifício de alto padrão 18 pavimentos, na
cidade  de  São  Paulo/SP,  com  o  seguinte  quantitativo:   125.545,00,  confirmado  com os
projetos; atestado emitido pela CABESP - Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do
Estado  de  São  Paulo,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  386  a  401,  para  o  consórcio
CONSTRUBASE/PASSARELLI/ANSON, referente  às Obras de construção do Edifício  e
agência Praça da República , com quantitativo de: 214.788,84, atendendo a exigência do item
10.2.3.3.2 do edital;

 Comprovação  de  fornecimento  e  colocação  de  armação  em  aço  CA-50/60,  através  do
atestado emitido pela Prefeitura da cidade de São Paulo / Secretaria de Infraestrutura Urbana
e  Obras,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  172  a  198,  para  o  Consórcio
CONSTRUCAP/Planova, pela Execução de obra para implantação de canalização do córrego
Cordeiro  e  sua  bacia,  na  cidade  de  São  Paulo/SP,  totalizando  o  seguinte  quantitativo:
1.701.379,07 kg, páginas (175, 177,  179,183, 186, 189, 192 e 195); atestado emitido pela
Prefeitura de São Paulo/Secretaria de Infraestrutura Urbana, registrado no CREA-SP, páginas
200  a  204,  para  a  empresa  Passarelli  Engenharia  e  construção  LTDA,  para  Obras  de
canalização do córrego Ipiranga, na cidade de São Paulo/SP, totalizando o quantitativo de:
927.725,00 kg, página 202; atestado emitido pela Petrobras, registrado no CREA-SP, páginas
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215 a 224,  para a empresa  Passarelli  Engenharia  e  construção LTDA, pelos  Serviços  de
complementação  do  projeto  de  detalhamento,  construção  e  montagem  do  novo  centro
administrativo  da  unidade  de  negócio  Refinaria  Presidente  Bernardes,  na  cidade  de
Cubatão/SP,  com  o  quantitativo  de  1.043.260,00  kg,  página  218;  atestado  emitido  pela
Secretaria estadual de saúde / SP, registrado no CREA-SP, páginas 445 a 454, em nome da
empresa Passarelli Engenharia e construção LTDA, pelas Obras de  construção do hospital do
Grajau,  com quantitativo  de  649.156,00  kg,  página  451,  atendendo  a  exigência  do  item
10.2.3.3.3 do edital;

 Comprovação, de aplicação de concreto estrutural em parede diafragma, com fck ≥ 20 MPa,
através  do  atestado  emitido  pela  Prefeitura  da  cidade  de  São  Paulo  /  Secretaria  de
Infraestrutura Urbana e Obras, registrado no CREA-SP, páginas 172 a 198, para o consórcio
CONSTRUCAP/Planova em função da Execução de obra para implantação de canalização do
córrego Cordeiro e sua bacia, na cidade de São Paulo/SP, totalizando 5.349,21 m³, página
180;  atestado  emitido  pela  Prefeitura  de  São  Paulo/Secretaria  de  Infraestrutura  Urbana,
registrado  no  CREA-SP,  páginas  200  a  204,  para  a  empresa  Passarelli  Engenharia  e
Construção  LTDA,  para  obras  de  canalização  do  córrego  Ipiranga,  na  cidade  de  São
Paulo/SP,  totalizando  o  quantitativo  de  1.731,00  m³,  página  203;  atestado  emitido  pela
Construtora  AKYO  LTDA,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  226  a  229,  para  a
CONSTRUTORA CVP que teve o acervo técnico repassado à empresa Passarelli Engenharia
e construção LTDA, comprovado na página 256, pela Execução das obras de construção do
centro  Empresarial  Nações  Unidas  -  Edifícios  da  Torre  Norte  e  da  estrutura  periférica-
Garagem, na cidade de São Paulo/SP, com quantitativo de 3.072,00 m³, página 228; atestado
emitido  pela  Prefeitura  de  Bauru,  registrado  no  CREA-SP,  página  240,  para  a  empresa
Paranapanema S/A, que teve o acervo técnico repassado à empresa Passarelli Engenharia e
construção  LTDA,  comprovado  na  página  258,  em  função  das  Obras  de  retificação  e
canalização do córrego Ribeirão das Flores e urbanização da Av. Nações Unidas, na cidade
de  Bauru/SP,  com  quantitativo  de  2.575,00  m³,  página  240;  atestado  emitido  pela
Beneficência Médica Brasileira S.A. - Hospital e maternidade São Luiz, registrado no CREA-
SP, páginas 352 a 357, para a empresa MPD Engenharia LTDA, em função da Construção do
edifício de estacionamento do Hospital e Maternidade São Luiz, na cidade de São Paulo/SP,
totalizando o quantitativo de 2.009,00 m³; atestado emitido pela Amazônia Administração e
locações  LTDA,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  359  a  384,  para  a  empresa  MPD
Engenharia LTDA , pela Execução de obras para construção de edifício de alto padrão 18
pavimentos, na cidade de São Paulo/SP, com o seguinte quantitativo:  2.304,12 m³, página
371, atendendo a exigência do item 10.2.3.3.4 do edital;

 Comprovação de aplicação e adensamento de concreto estrutural com fck ≥ 20 MPa, através
do atestado emitido pela  Prefeitura da cidade de São Paulo /  Secretaria  de Infraestrutura
Urbana  e  Obras,  registrado  no  CREA-SP,  páginas  172  a  198,  para  o  Consórcio
CONSTRUCAP/Planova  pela Execução de obra para implantação de canalização do córrego
Cordeiro  e  sua  bacia,  na  cidade  de  São  Paulo/SP,   totalizando  o  seguinte  quantitativo
5.551,55  m³,  páginas:  175  a  179,  183,185,  188,189,  192  e  194;  atestado  emitido  pela
Petrobrás, registrado no CREA-SP, páginas 215 a 224, para a empresa Passarelli Engenharia
e  Construção  LTDA,  pelos  Serviços  de  complementação  do  projeto  de  detalhamento,
construção  e  montagem do  novo  centro  administrativo  da  unidade  de  negócio  Refinaria
Presidente Bernardes, na cidade de Cubatão/SP, com o quantitativo de 7.577,00 m³, página
218;  atestado  emitido  pela  Amazônia  Administração  e  Locações  LTDA,  registrado  no
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CREA-SP, páginas 359 a 384, para a empresa MPD Engenharia LTDA , pela execução de
obras para construção de edifício de alto padrão 18 pavimentos, na cidade de São Paulo/SP,
com  o  seguinte  quantitativo:  3.551,96  m³,  página  371,  atendendo  a  exigência  do  item
10.2.3.3.5 do edital;

 Comprovação de execução de Jet -Grouting vertical,  pela empresa Passarelli Engenharia e
construção  LTDA,  através  dos  atestados  emitidos  pela  EPTE  (empresa  Paulista  de
Transmissão de Energia Elétrica S.A., registrado no CREA-SP, páginas 346 a 350, para a
obra civil para instalação da linha de transmissão subterrânea de 345KV ETT Norte _ ETT
Miguel Reale - Trecho 1, na cidade de São Paulo/SP, com o  quantitativo de 7.221,81 m,
página  349;  atestado  emitido  pela  SPObras  -  São Paulo Obras,  registrado  no CREA-SP,
páginas 407 a 433, para a execução das obras de ampliação da capacidade de escoamento das
galerias dos córregos Sumaré e Água Preta, na cidade de São Paulo/SP, com o quantitativo de
1.383,45 m, página 424; atestado emitido pela Companhia de Saneamento Básico de São
Paulo- SABESP, registrado no CREA-SP, páginas 440 a 443, para as obras de  assentamento
do  coletor  tronco  da  bacia  13  Carandiru  Parte  A,  na  cidade  de  São  Paulo/SP,  com  o
quantitativo de 2.393,81 m, página 493, atendendo a exigência do item 10.2.3.3.6 do edital;

 Comprovação  de execução estaca raiz armada, pelo  consórcio CONSTRUCAP/Planova,
através  do  atestado  emitido  pela  Prefeitura  da  cidade  de  São  Paulo  /  Secretaria  de
Infraestrutura Urbana e Obras, registrado no CREA/SP, páginas 172 a 198, para  execução de
obra para implantação de canalização do córrego Cordeiro e sua bacia,  na cidade de São
Paulo/SP,  com  o  seguinte  quantitativo:  5.775,76m,  página  180;  atestado  emitido  pela
Amazônia Administração e Locações LTDA, registrado no CREA-SP, páginas 359 a 384 em
nome da  empresa  MPD Engenharia  LTDA para   execução  de  obras  para  construção  de
edifício  de  alto  padrão  18 pavimentos,  com o quantitativo  de  2.881,39 m ,  página  371;
atestado emitido pela Secretaria Estadual de Saúde / SP, registrado no CREA-SP, páginas
445 a 454, em nome da empresa Passarelli Engenharia e construção LTDA, pelas obras de
construção do hospital do Grajau, com quantitativo de 10.569,61m, página 451,   atendendo a
exigência do item 10.2.3.3.7 do edital;

 Comprovação  de  execução  de  perfuração  mecanizada  de  maciço  rochoso,  inclusive
desagregamento e desmonte do material,  pela empresa Passarelli Engenharia e Construção
LTDA através do atestado emitido pela COPASA, registrado no CREA-MG, páginas 462 a
464,  para  as  obras  de  construção  do  sistema  de  esgotamento  sanitário,  interceptor  da
Mannesmann, na cidade de Belo Horizonte/MG, com o seguinte quantitativo: 2.058,00 m³,
página  463;  atestado  emitido  pela  SOHIDRA  (Superintendência  de  obras  hidráulicas  da
Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado do Ceará), emitido para o Consórcio
Águas  do  Ceará,  com   participação  da  Construtora  Passarelli,  registrado  no  CREA-CE,
páginas 465 a 487, referente às obras de implantação do 1º trecho Jati/Rio Carius do projeto
cinturão de Águas do Ceará  CAC lote 1, na cidade de Fortaleza/CE,  totalizando o seguinte
quantitativo: 259.564,09 m³, página 474; atendendo a exigência do item 10.2.3.3.8 do edital;
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I.3 Qualificação Econômico-financeira:

As consorciadas apresentaram corretamente seus balanços patrimoniais referentes ao último
exercício social exigível, nos termos do item 10.2.4.2 do edital, comprovando possuir o patrimônio
líquido exigido no item 10.2.4.1, proporcionalmente à participação de cada uma no consórcio.

As três consorciadas atenderam as exigências do item 10.2.4.2.1 e 10.2.4.2.2, qual seja, índice
de  endividamento  –  IE=<0,75 e índice  de  liquidez  corrente  (ILC)=>1,40.  Foram constatados  os
seguintes índices:

-  Passarelli Engenharia e Construção LTDA.: IE = 0,32 e ILC = 3,34

- MPD Engenharia LTDA.: IE = 0,27 e ILC = 2,80

- Planova Infraestrutura EIRELI: IE = 0,0002 e ILC = 1.384,71

Foram apresentadas  certidões  negativas  de  falência  e  recuperação  judicial  emitidas  pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atendendo às exigências do item 10.2.4.3 do edital.    

As  consorciadas  apresentaram  ainda,  conforme  exigência  do  item  10.2.5  do  edital,
Declaração de ciência das condições contidas no edital e inexistência de fatos impeditivos para
participação no processo de pré-qualificação e  Declaração de que as empresas não possuem 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.  

II – DECISÃO

Após análise da documentação apresentada, esta Comissão decide pelo DEFERIMENTO da
pré-qualificação do consórcio Macrodrenagem PMP, formado pelas empresas Passarelli Engenharia
e Construção LTDA, MPD Engenharia LTDA e Planova Infraestrutura EIRELI, por ter atendido a
todas as exigências do edital do procedimento de pré-qualificação SMOBI nº 01-2020.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 80/2020

Kely Cristina Santos Venier   
                                

Germano Gonçalves dos Santos Filho                           Lucas Barbosa da Cunha

        Moacir José da Silva Carvalho                                    Renato de Abreu Fortes
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