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Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

ASSUNTO: LICITAÇÃO SMOBI 006/2020 RDC 

PROCESSO N. 01-010.300/20-03 

OBJETO: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA APOIO, 

ESTUDOS, ANTEPROJETOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 

DOS EMPREENDIMENTOS: VLI - READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

PLUVIAL - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS; RUAS NATAL, SERRA NEGRA E 

PROMISSÕES - URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS. 

Em 24 de setembro de 2021, às 15:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações 

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 040/21, para julgar a proposta comercial e 

habilitação apresentadas pela licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, no âmbito 

da licitação SMOBI 006/2020 RDC, nos termos do instrumento convocatório.  

I – ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

A licitante apresentou adequadamente todos os documentos da proposta comercial conforme 

item 11 do edital, tendo ainda, apresentado documentação complementar para comprovação dos 

preços ofertados em serviços relacionados à topografia, investigações geotécnicas e ensaios cujos 

descontos variam entre 70% e 96%. Foi enviada Declaração de Exeqüibilidade, onde a licitante 

apresenta justificativas para os preços propostos, e os Anexos 1 a 8, contendo documentação 

complementar para comprovação destes preços. Após análise, esta Comissão conclui que a licitante 

comprovou satisfatoriamente a exeqüibilidade dos preços dos serviços com maiores descontos 

através da comprovação da viabilidade operacional e financeira, comprovação da execução dos 

serviços de topografia com preços unitários semelhantes aos ofertados em contrato vigente com a 

SMOBI e a renúncia, parcial ou total, da remuneração referente a materiais, equipamentos e 

softwares de propriedade da empresa para a execução dos serviços de investigações geotécnicas e 

ensaios. Pelo exposto, considerou-se possível a execução do objeto com os valores apresentados, 

sendo o valor global da proposta de R$255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais). 

II – ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 



 

 

II.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital.  

II.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Em relação à qualificação técnica, a licitante atendeu às exigências do item 12.1.3 do edital 

referentes às capacidades técnico-profissional e técnico-operacional.   

II.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

A licitante apresentou corretamente seu balanço patrimonial referente ao último exercício 

social exigível, comprovando possuir o patrimônio líquido mínimo exigido no item 12.1.4.1 do 

edital. 

As exigências do item 12.1.4.2, qual seja, índice de endividamento (IE) ≤ 0,75 e índice de 

liquidez corrente (ILC) ≥ 1,20 foram atendidas, tendo sido constatados os seguintes índices: IE = 

0,27 e ILC = 6,23. 

Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo – Comarca de São Paulo - Capital, atendendo à exigência do item 12.1.4.3 do edital. 

III – DECISÃO 

A Comissão de Licitações decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta comercial, diante da 

comprovação de exeqüibilidade da proposta e ausência de erros insanáveis que justifiquem sua 

desclassificação, e pela HABILITAÇÃO da licitante KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA 

EIRELI.  
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