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ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO: SMOBI 014/2020 RDC
PROCESSO: N.º 01-029.272/20-17
OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, ela-
boração 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 26 de outubro de 2020, às 11:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 080/2020, para analisar e julgar a documen-
tação apresentada pela Empresa WDS Engenharia 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 re-
gularidade 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:

- Certidões de registro de pessoa jurídica e pessoas físicas no CAU e CREA, atendendo ao item
12.1.3.1 do edital;

- Em relação à capacidade técnico-profissional, o engenheiro civil Wecsley Duarte de Souza compro-
vou, através de atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Barreiras/BA e registrado no Crea-BA,
a execução dos serviços de Elaboração de projetos do Hospital Veterinário Municipal de Barreiras
com elaboração de projetos e orçamento que atendem as exigências dos itens 12.1.3.2.3, 12.1.3.2.4,
12.1.3.2.5 e 12.1.3.2.6 do edital. No entanto, este profissional poderia assumir no máximo duas espe-
cialidades, conforme disposto no item 6.5 do Anexo I - projeto básico do edital. Ademais, é necessá-
ria a apresentação de atestado de capacidade técnica, devidamente registrados na entidade profissio-
nal, em nome dos profissionais que efetivamente exercerão as funções durante a execução do contra-
to, nos termos do item 11.1.3.2 do edital. 
Não foram apresentados atestados de capacidade técnico-profissional em nome dos profissionais Jef-
ferson Costa Conceição Silva (engenheiro eletricista) Maurício Rosas Santos (engenheiro eletricista
e engenheiro de segurança do trabalho), Moema Sales Medeiros (arquiteta) e Paulo Ximenes Aragão
Filho (engenheiro mecânico) conforme estabelece o item 12.1.3.2 do edital, comprovando a execu-
ção de projetos na área da Saúde, coordenação de contrato de projetos para edificações e/ou elabora-
ção de orçamentos e levantamento de quantitativos de materiais de projetos civis. Desta forma, a lici-
tante não atendeu a todas as exigências de demonstração de qualificação técnica profissional. 

- Em relação à Capacidade técnico-operacional da licitante esta restou comprovada através de atesta-
do, expedido pela Prefeitura Municipal de Barreiras/BA, de execução de Serviços de engenharia e
arquitetura para reforma, ampliação e construção de unidades de saúde do município.  Unidade
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USF XXIII – Dr. Eduardo Medrado – São Paulo - Área 220,20 m2, de que a licitante executou dire-
tamente serviços de elaboração de projetos, atendendo aos itens 12.1.3.3.1 a 12.1.3.3.5 do edital.

I.3 Qualificação Econômico-financeira
A licitante atendeu às exigências do item 12.1.4 do edital, comprovando possuir o patrimônio

líquido mínimo 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=0,12 e ILC=3,04 Foi
apresentada também certidão negativa de falência e recuperação judicial emitida pelo Tribunal de
Justiça da Bahia, atendendo às exigências do item 12.1.4.3 do edital. 

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 qual-
quer 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  WDS ENGENHARIA LTDA por não ter atendido a todas as exigências de qualificação
técnico-profissional exigidas pelos subitens do item 12.1.3.2 do edital.
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