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RESULTADO DE INABILITAÇÃO 

 

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 031/2020 – LOTE VI 

PROCESSO N. 01-071.118/20-75 

OBJETO: Execução de serviços comuns de engenharia para manutenção, adequação e conservação de centros de 

saúde, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos do edital - Lote 6: Centro de Saúde Santo Antônio. 

 

A Pregoeira da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, nomeada por meio da Portaria 

SUDECAP nº 183/2020 de 01 de outubro de 2020, no uso de suas atribuições e, valendo-se ainda, de pareceres 

técnicos e/ou jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua decisão quando do 

julgamento das fases de habilitação e proposta, conforme item 23, subitem 23.6 do Edital de convocação e juntados aos 

autos, comunica aos interessados na licitação em referência o resultado, a saber: 

 

Com fulcro na norma contida no art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002
1
, tendo em vista o não atendimento das exigências 

relativas à Capacidade Técnico – operacional, a licitante MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, arrematante do 

Pregão em referência , foi inabilitada no Lote VI - Centro de Saúde Santo Antônio,  por não atender ao item 16.1.2.3, 

no que pertine ao quantitativo cumulado de serviços de execução de pintura para os lotes 2, 3, 4, 5 e 6, em 

conformidade com a exigência contida no subitem 16.1.2.4.2 do edital, senão vejamos:  

 

16.1.2.3 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante 
executou diretamente serviços de manutenção, adequação e/ou conservação em 
edificações, e comprovar a execução das seguintes atividades relevantes: 

  (...)  

 

16.1.2.3.2 . Lote 2 – C.S. Goiânia  

a) Serviços de assentamentos cerâmicos – 103,00 m²  

b) Serviços de execução de pintura – 695,00 m² 

16.1.2.3.3 Lote 3 – C.S. Santa Cecília  

a) Serviços de execução de muro – 120,00 m²  

b) Serviços de execução de pintura - 135,00 m² 

16.1.2.3.4 Lote 4 – C.S. Olavo Albino  

a) Serviços de assentamentos de revestimentos cerâmico – 102,00 
m²  

b) Serviços de execução de pintura – 1.725,00 m² 

16.1.2.3.5 Lote 5 – C.S. Paraunas  

a) Serviços de execução de pintura – 1.114,00 m²  

b) Serviços de execução de telhado cerâmico – 34,40 m² 

16.1.2.3.6 Lote 6 – C.S. Santo Antônio  

a) Serviços de execução de pintura – 879,44 m² 

(...) 

16.1.2.4.2. Caso a licitante opte por concorrer a mais de um lote, esta 

deverá apresentar critérios de qualificação técnica/econômica de forma 

cumulativa com os lotes pretendidos, optando, portanto, pela 

possibilidade de execução de mais de um lote concomitantemente. .(grifo 

nosso). 

 

                                                
1
 Lei 10520 de 2002. “Art. 4º XIII – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 

Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação 
de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira”. 
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Nesse ponto, esclarecemos que a referida empresa foi adjudicatária dos lotes 2, 3, 4 e 5 do Pregão em tela. 

Os atestados apresentados pela empresa comprovaram a área total de serviços de execução de pintura de 4.327,99m2, 
dessa forma sendo inferior às áreas dos lotes 2, 3, 4, 5 e 6, que somadas devem totalizar 4.548,44m2. 

Diante disso, em consonância com o disposto no item 16.1.2.4.3, inabilitamos a licitante no Lote 6 - Centro de Saúde 

Santo Antônio, a saber: 

16.1.2.4.3.  Caso a qualificação técnica apresentada não seja 

cumulativa aos lotes pretendidos, a licitante permanecerá 

classificada e habilitada somente no primeiro lote em que 

comprovou requisitos suficientes, respeitada a ordem 

cronológica.(grifo nosso). 

 

Cumpre salientar que tendo em vista a decisão aqui consubstanciada quanto à inabilitação da licitante, esta pregoeira 

entende pela desnecessidade de apreciação do conteúdo, adequação, razoabilidade e exequibilidade da proposta por 

ela apresentada, tendo em vista o permissivo da norma contida no art. 4º, XVI da Lei 10.520 de 2002. 2
2
  

 

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021 

 

 

Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira Sudecap 

 

                                                
2
 Lei 10520 de 2002. “Art. 4º XVI – se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo Licitante declarado vencedor.” 


