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Belo Horizonte, 04 de junho de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇ ÃO  

TECHVIAS ENGENHARIA LTDA 

 

ASSUNTO: LICITAÇÃO SMOBI 011/2021-RDC 

PROCESSO N. 01-016.953/21-32 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL  
ESPECIALIZADO PARA ESTUDOS HIDROLÓGICOS, HIDRÁULICO S E ESTUDO DE 
ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA VISANDO À REDUÇÃO DOS 
RISCOS DE INUNDAÇÃO NO CÓRREGO BARREIRO.. 
 

Em 04 de junho 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 

apresentada pela licitante  Techvias Engenharia LTDA, no âmbito da licitação SMOBI 011/2021 

RDC, após diligência 1 nos termos do instrumento convocatório.  

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

Após a análise inicial verificou-se a necessidade de correções e comprovações na 

documentação apresentada para a proposta comercial, esta solicitada por e-mail, na data de 

28/05/2021 (diligência 1). A resposta foi enviada tempestivamente, via sistema Comprasnet na da 

de 02/06/2021. 

Quanto a documentação de habilitação, verificou-se o descumprimento às exigências do 

edital, referentes a qualificação econômico-financeira, itens 12.1.4.2.1 e 12.1.4.2.2 – índices 

financeiros. 

I.1 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

A licitante apresentou proposta comercial em desacordo com o item 11.1.2.3 do edital – 

planilha de preços com mais de duas casas decimais.  

Em observância ao item 11.1.4, verificou-se certa incoerência entre os percentuais relativos 

aos encargos previdenciários e vínculo trabalhista dos profissionais da equipe técnica mínima, 

conforme documentação apresentada pela interessada.   

Já em relação aos preços verificou-se um desconto excessivo para os serviços: 62.05.14; 

65.01.01; 65.01.03; 65.06.01; 65.06.02; 65.06.05 e para os insumos: 54.40.04; 54.40.06. 

Foi solicitada, através de diligência, a correção e verificação dos itens mencionados acima. 



 

 

As solicitações foram atendidas de forma tempestiva, conforme resposta a diligência 1, 

sendo a proposta comercial considerada exequível. O preço global ofertado foi de R$ 149.989,56, 

equivalendo a um desconto de 34,2%. 

I.2 – DA HABILITAÇÃO 

 A licitante apresentou adequadamente a documentação de habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e trabalhista e de qualificação técnica, conforme itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, 

respectivamente. Em relação à habilitação econômico-financeira, verificou-se o descumprimento 

aos itens 12.1.4.2.1 e 12.1.4.2.2 do edital, referentes aos índices financeiros. O mesmo estabelece 

que: 

 

  “12.1.4.2.1 Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,20 (um inteiro e 

  vinte centésimos), a ser obtido pela fórmula: 

  ILC = AC/PC ,  

  onde: 

  AC é o ativo circulante; e 

  PC é o passivo circulante” 

 

  “12.1.4.2.2 Índice de Endividamento (IE) que mostrará a relação entre Capital de 

  Terceiros (Passivo Circulante e Não Circulante) e os bens e direitos da empresa  

  (Ativo Total), a ser calculado pela fórmula: 

  IE = Passivo Circulante + Passivo NÃO Circulante/Ativo Total ≤0,75” 

 

Ocorre que após análise do balanço contábil apresentado pela interessada, chegou-se aos seguintes 

valores para ILC e IE: 

 

ILC = R$ 259.999,32/R$ 414.458,08 = 0,63 

IE = R$ 414.458,08 + R$ 126.466,34/ R$ 679.924,42 = 0,80 

 

Valores notadamente em desacordo com os parâmetros estabelecidos em edital.  

 

II – DECISÃO 

Por todo o exposto, a Comissão de Licitação decide pela INABILITAÇÃO  da licitante 

TECHVIAS ENGENHARIA LTDA. 
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