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RESULTADO DE INABILITAÇÃO 

 

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 003/2021 
 
Processo nº 01.002.702/21-34 
 
OBJETO: Contratação de serviços comuns de engenharia consultiva para apoio técnico na elaboração de planos de implementação 

BIM e desenvolvimento de projetos-piloto, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra, conforme especificações e 

quantidades contidas nos anexos deste Edital. 

 

A Pregoeira da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, nomeada por meio da Portaria SUDECAP, 

No 183/2020, no uso de suas atribuições e, valendo-se ainda, de pareceres técnicos e/ou jurídicos exarados por servidor/comissão 

devidamente constituídos, para embasar sua decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta, conforme item 23, 

subitem 23.6 do Edital de convocação e juntados aos autos, comunica aos interessados na licitação em referência o resultado da 

inabilitação, a saber: 

 

Com fulcro na norma contida no art. 4º, XIII da Lei 10.520/20021, tendo em vista o não atendimento das exigências relativas 

à comprovação de qualificação econômico-financeira, a licitante David Pinto Consultoria, arrematante do Pregão em referência, foi 

inabilitada por não atender ao item 16.1.3, subitens 16.1.3.2 do edital, vejamos: 

16.1.3  - Qualificação Econômico-Financeira: 

(...) 

16.1.3.2 Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice de Endividamento (IE), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que 

apresentar: 

𝐼𝐿𝐶 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
≥ 1,20 𝑒 

𝐼𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁Ã𝑂 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
≤ 0,75 

 

Foi verificado por esta Pregoeira que os documentos apresentados pela licitante não comprovaram os índices mínimos de 

Liquidez Corrente (ILC) e Endividamento , referentes à qualificação econômico-financeira, exigidos nos itens 16.1.3.2. 

 

 Em sede de diligências, foi solicitado à empresa informações complementares que pudessem dirimir quaisquer dúvidas 

quanto aos índices apurados. 

 

Em resposta, a empresa enviou, por email datado de 04 de março de 2021, os documentos Balanço e DRE, assinados pelo 

representante da empresa e pelo profissional competente, ausentes as formalidades legais solicitadas no Edital, item 16.1.3.1.2 do 

Edital. 

 

                                                
1Lei 10.520 de 2002. “Art. 4º , XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;” 
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 Não obstante, esta Pregoeira encaminhou a documentação à Gerência de Contabilidade da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital - GERCT-SD para aferição dos referidos índices. 

 

 
Em resposta, que no que se refere aos índices contábeis e patrimônio líquido solicitados no edital, a área informou que, 

com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 (documento 039.20), foram apuradas as seguintes informações:  

• ILC = 0,79  

•  IE = 0,89: 

ILC = AC  R$       141.955,69 0,79   Dados 

  PC  R$       179.270,10     AC =  R$       141.955,69 

          AT =  R$       201.955,69 

IE = PC + PNC  R$       179.270,10 0,89   PC =  R$       179.270,10 

  AT  R$       201.955,69     PNC =  R$                        -   

 
Dessa forma, os índices  não atendem ao solicitado no item 16.1.3.2 do edital, ou seja, ILC maior ou igual a 1,20 e IE 

menor ou igual a 0,75. 

 

No que pertine ao Patrimônio Líquido informado, a empresa apresentou através do documento 0039.04 - Ato Constitutivo, 

a alteração do capital social para R$50.000,00 conforme registro JUCESP nº 90.725/21-9 em 25/02/2021, que reflete diretamente 

no aumento do patrimônio líquido, por ser uma conta contábil integrante desse, atendendo assim o disposto no item 16.1.3.4 do 

edital." 

 

Diante do exposto, esta Pregoeira entende pela inabilitação da licitante por não restar comprovado a qualificação 

econômico-financeira, exigida no item 16.1.3.2, não tendo alcançando os índices de , ILC maior ou igual a 1,20 e IE menor ou igual 

a 0,75. 

 

Cumpre ainda salientar que tendo em vista a decisão aqui consubstanciada quanto à inabilitação da licitante, esta pregoeira 

entende pela desnecessidade de apreciação do conteúdo, adequação, razoabilidade e exequibilidade da proposta por ela 

apresentada, tendo em vista o permissivo da norma contida no art. 4º, XVI da Lei 10.520 de 2002.2 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2021. 

 

 

Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira 

                                                
22Lei 10.520 de 2002. “Art. 4º, XVI se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as 
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;” 
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