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Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO– SMOBI 013/2020 RDC

PROCESSO: N.º 01-028.393/20-04 
OBJETO: Serviço técnico profissional especializado para análise e diagnóstico, elaboração de
estudos e anteprojeto Córrego Leitão 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 15 de outubro de 2020, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
nomeada  pela  Portaria  Conjunta  SMOBI/SUDECAP  nº  80/2020,  para  analisar  e  julgar  a
documentação apresentada pela licitante que teve sua proposta comercial classificada TECHVIAS
ENGENHARIA LTDA  no âmbito da licitação SMOBI 013/2020.

I. – ANÁLISE

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 análise da documentação verificou-se que a licitante não atendeu a todas as exigências
de comprovação de qualificação técnica, tendo apresentado:

a) Certidões de registro de pessoa jurídica e pessoas físicas no CREA, atendendo ao item 12.1.3.1 do
edital;
b) Comprovação de qualificação técnica profissional para execução dos serviços de:
12.1.3.2.2 - Hidrólogo - Engenheiro(a) comprovando a elaboração de modelagem hidráulica em área
urbana de canal de extensão superior a 2 km - CAT n° 000776/2020 (CREA-ES);
12.1.3.2.3 - Geotécnico - Engenheiro(a) ou Geólogo(a) comprovando a elaboração de documentos
geotécnicos que apresentem análise e soluções de estabilidade em áreas de fundo de vale inseridos na
área urbana - CAT 545/2020 (CREA-ES);

Não  foi  localizada  na  documentação  atestado  de  capacidade  técnica  do  profissional  que
assumirá a função de coordenador, nos termos do edital que dispõe:

12.1.3. Qualificação Técnica:

(...)

12.1.3.2.  atestado(s)  de  capacidade  técnico-profissional  fornecido(s)  por  pessoa(s)
jurídica(s)  de  direito  público  ou  privado,  devidamente  registrado(s)  na  entidade
profissional  competente,  de que o(a)  profissional,  comprovadamente integrante do
quadro permanente da Licitante, que efetivamente exercerá a função de:
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12.1.3.2.1.  Coordenador  –  Engenheiro(a)  com  experiência  na  supervisão  ou
coordenação de projetos de infraestrutura;

 O  atestado  expedido  por  Aldeia  da  Barra  Empreendimentos  Imobiliários  SPE
S.A.,apresentado para comprovação de experiência em coordenação de projetos, consta apenas que a
engenheira civil Dariane Miranda Pereira foi responsável técnica pela execução de estudos e projetos
executivos de engenharia para infraestrutura do trecho da Av. Dr. Dório Silva, em Morobá, Vila
Velha  -ES,  não  havendo  qualquer  menção  de  que  a  engenheira  tenha  exercido  a  função  de
coordenadora ou supervisora do contrato.

Ademais,  na  CAT  apresentada  referente  a  tal  atestado,  constam  como  atividades
desenvolvidas:  Elaboração de Projetos,  natureza  da participação:  autoria  e  nível  de participação:
execução.  Conforme se verifica,  na CAT também não há menção do exercício  de atividades  de
coordenação/supervisão.

Dessa forma, a licitante não comprovou a qualificação técnica profissional necessária, nos
termos exigidos no item 12.1.3.2.1.

c) Comprovação de qualificação técnica operacional para execução dos serviços de:

12.1.3.3.1 - Elaboração de modelagem hidráulica em área urbana de canal de extensão superior a 2
Km - CAT n° 000776/2020 (CREA-ES);
12.1.3.3.2 - elaboração de estudos geotécnicos apontando análise e soluções de estabilidade em áreas
de fundo de vale inseridos na área urbana - CAT 545/2020 (CREA-ES)- CAT 545/2020 (CREA-ES).

I.3 Qualificação Econômico-financeira

A  licitante  comprovou  possuir  o  patrimônio  líquido  mínimo  exigido  no  item  12.1.4.1.
Atendeu ainda aos índices contábeis exigidos no edital, conforme balanço contábil apresentado. Foi
ainda apresentada 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, atendendo a exigência do item 12.1.5 do edital.

II – DECISÃO

Após análise da documentação apresentada, esta Comissão decide pela INABILITAÇÃO da
licitante  TECHVIAS   ENGENHARIA  LTDA diante  do  não  atendimento  à  exigência  de
qualificação técnica constante do item 12.1.3.2.1. do edital.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 80/2020

                                

Germano Gonçalves dos Santos Filho                           Lucas Barbosa da Cunha

        Moacir José da Silva Carvalho                                    Renato de Abreu Fortes
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