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Belo Horizonte, 18 de novembro de 2020. 

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÃO SMOBI 014/2020-RDC 

PROCESSO N. 01-029.272/20-17 

OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, 

elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos 

executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde - UPA Barreiro 

e UPA Oeste 

 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

 Em 18 de novembro de 2020, às 14:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação 

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/20, para analisar a documentação de 

habilitação apresentada pela licitante Corsi Arquitetura e Construções LTDA, no âmbito da 

licitação SMOBI 014/2020 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 análise da documentação verificou-se que a licitante atendeu a todas as exigências de 

comprovação de qualificação técnica do edital. 

 

I.3 Qualificação Econômico-financeira: 

 

 Para análise do atendimento das exigências de qualificação econômica financeira, a 

Comissão de Licitação solicitou parecer técnico expedido pelo servidor contador Hebert Eugênio de 

Aguiar, que integra esta análise. 

 A licitante apresentou seu  balanço patrimonial relativos ao último exercício social exigível 

(2019), devidamente registrado na junta comercial, nos termos do item 12.1.4.2 do edital. 



 

 

  A licitante atendeu aos índices contábeis exigidos no edital, quais sejam, índice de 

endividamento – IE=<0,75 e índice de Liquidez Corrente – ILC =>1,30, tendo apresentado: 

IE=0,27 e ILC=3,63. 

 Em relação ao patrimônio líquido mínimo exigido, verifica-se que a licitante não comprovou 

possuir o patrimônio líquido mínimo de R$93.447,06 exigido no item 12.1.4.1. do edital, sendo que 

consta em seu balanço patrimonial relativo ao exercício de 2019, o patrimônio líquido de 

R$83.591,57. 

 Foi apresentada a certidão negativa de falência nos termos exigidos no edital.  

 

II – DECISÃO 

 

 Diante do exposto, devido a não comprovação da exigência de qualificação econômica-

financeira constante do item 12.1.4.1 do edital, a Comissão de Licitação decide pela inabilitação da 

licitante CORSI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. 
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