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ATA DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA EM PROCESSO 

LICITATÓRIO 

EMPRESA: MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP 

Nº LICITAÇÃO: SMOBI-DQ-033/2022 

Nº PROCESSO: 01-054.655/22-40 

OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de 
engenharia para revitalização e manutenção para Centros de Saúde, incluindo 
materiais de consumo, mão de obra e demais materiais necessários ao completo 
desempenho dos serviços. 

 

I – PREÂMBULO 

Em 27 de dezembro de 2022, na sede da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

– SMOBI, reuniu-se a Equipe de Apoio ao Pregão acima referido, nomeada pela Portaria 

SMOBI nº 197/2022, para analisar e julgar a proposta comercial e a documentação de 

habilitação apresentadas digitalmente pela empresa MCM EMPREENDIMENTOS 

EIRELI - EPP, que propôs o menor preço global no certame, nos termos do instrumento 

convocatório.  

Relatório de Licitantes credenciados e propostas apresentadas à folha 236 (frente e 

verso). 

Consultas de idoneidade dos participantes e verificação de sanções à folha. 

Das consultas, constatou-se que a empresa EGP SERVIÇOS LTDA não possui cadastro 

no SUCAF, inviabilizando a impressão do relatório. 

Atas da sessão de lances já encartada à folha 245. 

Relatório de negociações à folha 246 (verso). 

Despacho de inabilitação de licitante anteriormente classificado à folha 249 (verso). 

II - ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL 

O preço global proposto, após o encerramento das negociações, foi de R$ 396.136,54 

(trezentos e noventa e seis mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), 

equivalente ao desconto de 0,040237% sobre o valor inicial. 

Após análise da proposta e documentos anexos, verificou-se a necessidade de 

esclarecimentos e ajustes na mesma, sendo efetuada(s) diligência(s), na(s) data(s) de 

15/12/2022, tendo resposta no dia 16/12/2022, e nova diligência em 22/12/2022, tendo 

resposta em 26/12/2022. Foram solicitadas(os)  
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III – ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica 

e à regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade ao estabelecido no item 16.1.1 do 

edital. 

 

b) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Relativamente à qualificação técnica, foi apresentada a documentação comprobatória 

de capacidade técnica profissional e operacional, bem como comprovação de registro 

na entidade profissional em conformidade ao disposto no item 16.1.2, atendendo aos 

quantitativos mínimos especificados nos itens 16.1.2.3.1, 16.1.2.3.2 e 16.1.2.3.3. 

 

c)  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A licitante apresentou adequadamente o Balanço Patrimonial referente ao último 

exercício social exigível, atendendo a exigência contida no item 16.1.3.1 e comprovando 

possuir Patrimônio Líquido mínimo exigido, atendendo ao estabelecido no item 16.1.3.7 

do respectivo edital. 

IV – PARECER/DECISÃO 

Pelo exposto, conclui-se pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial e HABILITAÇÃO 

da empresa MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP 

Será verificada a documentação impressa enviada pela licitante, conforme expresso no 

edital, para atestar a conformidade das informações àquelas disponibilizadas em 

formato digital no ambiente virtual da licitação.  

 

 

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

(Portaria SMOBI nº 197/2022) 

 

 

_____________________________  
Guilherme Botelho Silva - Pregoeiro 

 

___________________________  
Hélio da Silva Gomes - Equipe de Apoio 

 

__________________________  
Fernando Estrela Arantes - Equipe de Apoio 

 

__________________________  
Karina Soares Esquerdo - Equipe de Apoio 


