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RESULTADO DE INABILITAÇÃO 

 

ASSUNTO: Pregão Eletrônico SMOBI 036/2020  

PROCESSO Nº 01-074.988/20-23 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA 

PRAÇA DE ESPORTES CONJUNTO UBIRAJARA 

 

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–profissional e operacional, a licitante  CONSTRUTORA CAMPOS  E 

FILHOS LTDA ,CNPJ, arrematante do Pregão em referência , foi inabilitada por não atender aos itens 16.1.2.2 e 

16.1.2.3, bem como os subitens 16.1.2.3.1, 16.1.2.3.2, 16.1.2.3.4 e 16.1.2.3.8, para os quais não apresentou os 

quantitativos mínimos de serviços relevantes exigidos no edital,  a saber: 

 

16.1.2.2 Atestado de Capacidade Técnico-profissional fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 

competente, de que o profissional, comprovadamente integrante do quadro 

permanente da licitante, executou, na qualidade de responsável técnico, serviços 

de urbanização de praças ou parques. (grifos nossos). 

 

16.1.2.3 Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional fornecido(s) por pessoa 

jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou 

diretamente serviços de urbanização de praças ou parques e comprovar a 

execução das seguintes atividades relevantes: (grifos nossos) 

16.1.2.3.1. Alambrado em tubo galvanizado D=2”, tela #2" e fio 12 - 262 
m²; 

16.1.2.3.2. Piso de concreto (pátio) fck>=20MPa usinado E=8cm 
mecanizado (inclusive tela e polimento) - 84m²; 

16.1.2.3.3. Forma de compensado 12mm em estrutura - 48 m²; 

16.1.2.3.4. Concreto usinado lançado em estrutura fck>=20MPa - 6,4 m³; 

16.1.2.3.5. Armação em estrutura aço CA-50/60 - 306 kg; 

16.1.2.3.6. Alvenaria de bloco de concreto estrutural E=20cm - 38 m²; 

16.1.2.3.7. Guarda Corpo D=2" e tubos verticais D= 1 1/2" - 8m; e 

16.1.2.3.8. Cordão de concreto premoldado boleado 10x10 com base - 

60m 

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 

 

                                                
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”. 
 
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.” 


