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Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS EIRELI 

 

ASSUNTO: LICITAÇÃO SMOBI 005/2020-RDC 

PROCESSO N. º 01-084.842/19-70  

OBJETO: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA APOIO TÉCNICO, 

ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, 

ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 

PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE O HOSPITAL 

METROPOLITANO ODILON BEHRENS E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

NOROESTE II 

Em 29 de setembro de 2021, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação 

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

habilitação apresentada pela licitante FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS EIRELI, no âmbito 

da licitação SMOBI 005/2020 RDC, nos termos do instrumento convocatório.  

 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

Após a análise da proposta comercial e habilitação, foi realizada diligência em 23/09/2021, via 

Sistema Comprasnet e e-mail, para correção/ complementação de informações na proposta 

comercial e habilitação. Foi apontado à licitante para correção os seguintes vícios na proposta: 

1 Referente à proposta comercial favor observar as solicitações abaixo: 

-Favor enviar planilha bloqueada, exceto a coluna “valor cotado”, conforme item 11.1.2.2 

do edital; 

-Todas as CPUs deverão ser enviadas, inclusive aquelas referentes a serviços tabelados, 

conforme item 11.1.3 do edital, favor corrigir; 

-Os valores de K e TRDE, não correspondem ao custo e preço de venda de mão de obra 

apresentados, favor verificar e corrigir. Atentar-se para o que estabelece o edital no item 

11.1.4, referente aos encargos sociais; 

-Apresentar detalhamento do cálculo do preço de venda de mão de obra conforme 



 

 

tabela de preços de mão de obra de consultoria da Sudecap. 

2 Da habilitação, favor atender às solicitações: 

-12.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas vencida de 

acordo com os prazos estabelecidos no item 12.1.5.1, favor enviar comprovante atualizado; 

-12.1.3.1 – A certidões de registro e quitação de pessoa jurídica, tanto CREA, quanto CAU, 

vencidas de acordo com data de validade estipulada nas certidões, favor enviar registros 

atualizados; 

-12.1.3.2.1 – Não foi possível identificar nos atestados apresentados o projetista 

arquitetônico que elaborou, na qualidade de Responsável, projetos de arquitetura para edificações 

na área da saúde, conforme preconiza o edital. Favor comprovar através dos atestados 

apresentados a execução do referido serviço; 

-12.1.3.2.2 – Não foi possível identificar nos atestados apresentados o projetista estrutural 

que elaborou, na qualidade de Responsável, projetos de estruturas de passarelas metálicas, 

conforme preconiza o edital. Favor comprovar através dos atestados apresentados a execução do 

referido serviço; 

12.1.3.3.1 - Não foi possível identificar nos atestados apresentados a execução de projeto de 

arquitetura para edificações na área da saúde, conforme preconiza o edital. Favor 

comprovar através dos atestados apresentados a execução do referido serviço; 

12.1.3.3.2 – Não foi possível identificar nos atestados apresentados a execução de projetos 

de estruturas de passarelas metálicas, conforme preconiza o edital. Favor comprovar 

através dos atestados apresentados a execução do referido serviço; 

12.1.3.3.4 – Não foi possível identificar nos atestados apresentados a execução de projetos 

de prevenção e combate a incêndio e pânico de edificações na área da saúde , conforme 

preconiza o edital. Favor comprovar através dos atestados apresentados a execução do 

referido serviço; 

A licitante não apresentou resposta a diligência. Sendo assim, não foram sanadas as 

incorreções da proposta comercial e habilitação. 

 

I.1 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

A licitante apresentou proposta comercial no valor de R$274.252,61 (Duzentos e setenta e quatro 

mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos).  A licitante não atendeu a diligência 

solicitada relativa à proposta comercial; desatendendo ao item 11.1; em especial aos subitens 

11.1.2.2; 11.1.3 e 11.1.5 do Edital. 



 

 

Diante da inércia da licitante, não foi possível verificar a exequibilidade da proposta comercial 

apresentada.  

Diante do exposto, a Comissão de licitação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta 

comercial apresentada. 

 

II. – DA HABILITAÇÃO 

 

II.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

 

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

não atendeu à regularidade fiscal e trabalhista exigida pelos item 12.1.2; especificamente: não 

atendeu ao subitem 12.1.2.1 do Edital. 

 

II.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

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

referentes às capacidades técnico-profissional e técnico-operacional; a saber: 

12.1.3.1 – não atendeu. 

12.1.3.2.1, não comprovou execução de projeto arquitetônico na área da saúde. 

12.1.3.2.2. não comprovou execução de passarela em estrutura metálica 

12.1.3.3.1 - não comprovou execução de projeto arquitetônico na área da saúde 

12.1.3.3.2 - não comprovou execução de passarela em estrutura metálica  

12.1.3.3.4. - não comprovou projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico edificações na área 

da saúde 

 

II.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

A licitante apresentou balanço patrimonial registrado em cartório 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 = 0,37 e ILC 

= 4,53. 

Foi apresentada certidão negativa de falência emitida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em 

atendimento à exigência do item 12.1.4.3 do edital. 



 

 

 

II – DECISÃO 

Por todo o exposto, a Comissão de licitação decide pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta 

comercial e pela INABILITAÇÃO da licitante  FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS EIRELI. 
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