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Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO: SMOBI 012/2020 RDC 
PROCESSO: N.º 01-118.646/19-04
OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados de apoio técnico, elaboração de 
levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e 
complementares para empreendimentos da saúde e assistência social: CRPI (Tancredão), CERSAM-
VN, CREAB-VN e Complexo de Imunização.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 20 de agosto de 2020, às 14:00 horas,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada
pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/2020, para analisar e julgar a documentação apresentada
pela ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., no âmbito da licitação SMOBI 012/2020 RDC,
nos termos do instrumento convocatório. 

I.1 Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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. 

I.2 Qualificação Técnica:

Após a análise da documentação apresentada pelo licitante, verificou-se que a mesma atendeu às exigências
de qualificação técnica estabelecidas no item 12.1.3 do edital. Para tal foram apresentados (as):

- Certidões de registro no Crea-SC e no Cau-SC (item 12.1.3.1);

- Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido pela Fragnani Construções Ltda. EPP, registrado no
Crea-SC, comprovando que o engenheiro civil  Maicon Marcelino Morais, responsável técnico da licitante
com  vínculo  demonstrado  através  da  apresentação  de  contrato  de  prestação  de  serviços,  executou,  na
qualidade de coordenador de projetos entre outras, Serviços e projetos de engenharia para construção de uma
edificação comercial/residencial com área de 6.940,00m2 em estrutura de concreto armado e 290 m2 de
estrutura metálica, perfazendo uma área total projetada de 7.230,00 m2, atendendo ao item 12.1.3.2.1 do
edital;

- Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido pela Fragnani Construções Ltda. EPP, registrado no
Cau-SC, comprovando que o arquiteto e urbanista Douglas da Silva de Souza, responsável técnico e sócio da
licitante,  executou,  na  qualidade  de  projetista  arquitetônico  entre  outros,  Projeto  arquitetônico  básico  e
executivo completos para uma área total de 10.380 m2, atendendo ao item 12.1.3.2.2 do edital;

- Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido pela 14ª Agência de Desenvolvimento Regional –
Ibirama (Governo do Estado de Santa Catarina), registrado no Crea-SC, comprovando que o engenheiro civil
Guilherme Silveira Barzan, com vínculo demonstrado através da apresentação de contrato de prestação de
serviços, executou, na qualidade de projetista estrutural e projetista hidrossanitário entre outras, Elaboração
de projeto e orçamento (arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, preventivo contra incêndio e elétrico) das
escolas de ensino básico Victor Meirelles com 989,97 m2, São João Bosco com 3.383,00 m2 e Professora
Semiramis Bosco com 3.690,15 m2,  totalizando uma área de 8.518,12m2, atendendo aos itens 12.1.3.2.3 e
12.1.3.2.6 do edital;
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- Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido pela Madeireira Alexandre Ltda. EPP, registrado no
Crea-SC, comprovando que o engenheiro civil Oéliton Antunes Coelho, com vínculo demonstrado através da
apresentação  de  contrato  de  prestação  de  serviços,  executou,  na  qualidade  de  projetista  de  prevenção  e
combate a incêndio e pânico e orçamentista entre outras, Elaboração de projeto e orçamento de uma área de
5.029,00 m2 de construção no Município de Orleans, atendendo aos itens 12.1.3.2.5 e 12.1.3.2.7 do edital;

- Atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido pela Fragnani Construções Ltda. EPP, registrado no
Crea-SC, comprovando que o engenheiro eletricista Régis da Silva, responsável técnico e sócio da licitante,
executou, na qualidade de projetista eletricista, Projeto e consultoria de ramal de entrada de energia, projeto
de SPDA, projeto de sistema preventivo de incêndio incluindo alarme de incêndio, projeto de rede lógica com
cabeamento  estruturado,  projeto  e  consultoria  de  instalações  elétricas  de  baixa  tensão  e  projeto  de
aterramento para edificação com residencial e comercial com área de 7.230 m2, atendendo ao item 12.1.3.2.4
do edital; 

- Atestado de capacidade técnico-operacional, fornecido pela Fragnani Construções Ltda. EPP, registrado no
Crea-SC,  comprovando  que  a  licitante  executou,  diretamente,  Serviços  e  projetos  de  engenharia  para
construção de  uma edificação comercial/residencial  com área  de  6.940,00m2 em estrutura  de  concreto
armado e 290 m2 de estrutura metálica, perfazendo uma área total projetada de 7.230,00 m2 com execução
de projeto de arquitetura, projeto de estrutura de concreto armado e metálica, projeto elétrico, projeto de
prevenção e combate a incêndio e pânico, projeto hidrossanitário e orçamento,  atendendo aos itens 12.1.3.3.1,
12.1.3.3.2, 12.1.3.3.3, 12.1.3.3.4, 12.1.3.3.5 e 12.1.3.3.6 do edital;

I.3 Qualificação Econômico-financeira:

A licitante apresentou corretamente o balanço patrimonial do último exercício social exigível,  nos
termos do item 12.1.4 do edital, comprovando possuir o patrimônio líquido exigido no item 12.1.4.1.

Atendeu ainda  aos  índices  contábeis  exigidos  no  edital,  quais  sejam,  índice  de  endividamento  –
IE=<0,75 e índice de Liquidez Corrente – ILC =>1,20, tendo apresentado: IE=0,01 e ILC=86,57.

 Foi apresentada também certidão negativa de falência e recuperação judicial emitida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, atendendo às exigências do item 12.1.4.3 do edital      e Declaração de
que a empresa não possui em quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

II – DECISÃO

Após análise da documentação apresentada,  esta Comissão julga habilitada a licitante ENGEDER
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
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