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Diretoria de Aquisições e Contratos – DAQC 
Gerência de Licitações - GELIT 

 

 

ATA DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA EM PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

 

EMPRESA: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS 

Nº LICITAÇÃO: DQ 036/2022 

Nº PROCESSO: 01-056.188/22-47 

OBJETO: Execução de serviços comuns de engenharia para adequação, manutenção 
e conservação do campo de futebol tupinense, com fornecimento de materiais e 
mão de obra. 

 

 

 

I – PREÂMBULO 

Em 21 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 

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

de habilitação apresentadas digitalmente pela empresa CONSTRUTORA CAMPOS & 

FILHOS, que propôs o menor preço global no certame, nos termos do instrumento 

convocatório.  

Relatório de Licitantes credenciados e propostas apresentadas às fls.154. 

Consultas de idoneidade dos participantes e verificação de sanções às fls. 155/158. 

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 às fls. 162. 

Relatório de negociações às fls. 164/v. 

 

II - ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL 

O preço global proposto, após o encerramento das negociações, foi de R$ 475.000,00 

(quatrocentos e setenta e cinco mil reais), equivalente ao desconto de aproximadamente 

20% sobre o valor orçado. 
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Após análise da proposta e documentos anexos, 

verificou-se a necessidade de manifestação técnica, sendo formalizada a solicitação por 

e-mail no dia 1º/12/2022 e respondida em 13/12/2022. 

Com base nas informações levantadas, foi promovida diligência no dia 14/12/2022 para 

sanear as informações das planilhas, tendo retorno no dia 15/12/2022. 

Ainda permaneceu questionamento não suficientemente esclarecido acerca de item 

presente na CPU de nº 11.54.22, sendo realizado novo questionamento à unidade 

técnica no dia 16/12/2022 e ao licitante no dia 20/12/2022, tendo respostas em 

20/12/2022 e 21/12/2022. 

Especificamente referente ao questionamento do item em questão, qual seja, 

“PROJETOR LED 400W – BIVOLT – TEMPERATURA DE COR 6500K – GRAU DE 

PROTEÇÃO IP65 – FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30000 LÚMENS – CORPO EM 

ALUMÍNIO – ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 90º A 120º - IRC > 80. REF: AVANT 

SLIM MODELO 259851372 OU EQUIVALENTE” esta equipe de apoio entende que a 

regularidade das planilhas encaminhadas pelo licitante foi devidamente comprovada. 

Isto porque o licitante apresentou 03 orçamentos que condizem com a descrição do 

produto constante na planilha, com preços compatíveis e superiores ao preço ofertado 

na planilha.  

Ademais, muito embora o elemento referenciado como “COT-5” esteja acima do preço 

orçado pela administração, o item 11.54.22 apresentou valor inferior ao máximo 

estipulado pela Administração. Desta forma, as planilhas atendem completamente o 

disciplinado pelo no item 15.5.3 do Edital. 

 

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 ítem 16.1.1 do 

edital. 

 

b) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Relativamente à qualificação técnica, foi apresentada a documentação comprobatória 

de capacidade técnica profissional e operacional, em conformidade ao disposto no(s) 

ítem (ns) 16.1.2.2 e 16.1.2.3, atendendo aos quantitativos mínimos especificados no(s) 

ítem (ns) 16.1.2.3. 

Foram apresentadas também os comprovantes de registro na entidade profissional e a 

comprovação de inclusão do profissional no quadro da empresa, exigidos nos itens 

16.1.2.1 e 16.1.2.2, a do edital. 

 

c)  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A licitante apresentou adequadamente o Balanço Patrimonial referente ao último 

exercício social exigível, no qual constata-se os seguintes índices econômico-
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financeiros: ILC = 9,51 e IE = 0,04, atendendo a 

exigência contida no ítem 16.1.3.1 e comprovando possuir Patrimônio Líquido mínimo 

exigido, atendendo ao estabelecido no ítem 16.1.3.7 do respectivo edital. Foi 

apresentada ainda a Certidão exigida no item 16.1.3.8. 

 

IV – PARECER/DECISÃO 

Pelo exposto, esta equipe de apoio conclui pela CLASSIFICAÇÃO da proposta 

comercial e HABILITAÇÃO da empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS. 

Parte da documentação impressa enviada pela licitante já foi verificada, restando 

apenas a conferência das planilhas resultantes das diligências.  

Equipe de Apoio 

(Portaria SMOBI nº 197/2022) 

 

 

_____________________________  
Guilherme Botelho Silva – Equipe de Apoio 

 

 

___________________________  
(Ana Paula Carvalho Vieira - Equipe de Apoio) 

 

__________________________  
(Helio da Silva Gomes - Equipe de Apoio) 

 


