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Belo Horizonte, 18 de novembro de 2021. 

 

ATA DE JULGAMENTO - HABILITAÇÃO 

 

 

ASSUNTO:  LICITAÇÃO SMOBI 008/2021 TP 

PROCESO N°: 01-005.362/21-94 

OBJETO: Serviços técnicos de profissionais especializados para apoio técnico, elaboração de 

levantamentos topográficos, elaboração de serviços geotécnicos e elaboração de estudos preliminares, 

anteprojetos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para os seguintes 

equipamentos públicos: implantação do pátio de compostagem do Jardim Botânico e reforma do Parque 

Ecológico Promotor Francisco Lins do Rêgo. 

 

I - ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

Em 18 de novembro de 2021, às 09:00 horas,  reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada 

pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 010/21, para analisar e julgar a documentação de habilitação 

apresentada pelas empresas POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES, COBRAPE – 

COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E CONSMARA ENGENHARIA 

LTDA., referente à licitação em epígrafe, nos termos do instrumento convocatório. 

 

I.1 Habilitação Jurídica, regularidade fiscal e trabalhista 

Em relação à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, foi verificado, após análise inicial, que todas as 

empresas apresentaram corretamente a documentação exigida nos itens 10.1.2 e 10.1.3  do edital. 

 

I.2 Qualificação técnica 

  I.2.1 Profissional 

As empresas COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 

e POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES atenderam aos requisitos de habilitação técnico-

profissional exigidos pelo edital, sendo esta última, diligenciada para explicitar quais os profissionais 

atribuídos a cada uma das funções estabelecidas no instrumento convocatório, itens 10.1.3.2.1 a 10.1.3.2.5 do 

referido edital. Já a empresa CONSMARA ENGENHARIA LTDA. descumpriu as exigências do 

instrumento convocatório, mesmo após as diligências 01 e 02, vez que deixou de comprovar a qualificação 

técnica para Projetista Hidrossanitário (item 10.1.3.2.4) e de Drenagem (item 10.1.3.2.5). Ademais, o 

profissional Alberto Bomjardim Porto, nos documentos habilitatórios, está acumulando as funções de 

Coordenador de Projetos e de Projetista de Geotecnica, o que é vedado pelo item 6.4 do Projeto Básico 

integrante do instrumento editalício. 



 

 

 

  I.2.2 Operacional 

Após análise da documentação apresentada pelas licitantes, verificou-se que todas as empresas 

comprovaram, através dos devidos atestados, as exigências relativas à qualificação técnico-operacional 

exigidas nos itens 10.1.3.3.1 a 10.1.3.3.4 do edital. 

 

I.3 Qualificação econômico-financeira 

Verificou-se, ainda, que todas as empresas cumpriram as determinações do instrumento convocatório 

pertinentes à qualificação econômico-financeira, item 10.1.4 do edital. 

 

II – DECISÃO 

Diante do exposto, esta Comissão Permanente de Licitações julga Habilitadas as empresas COBRAPE 

– COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E POTENZA SOLUÇÕES 

PREDIAIS E FACILITIES e inabilitada a empresa CONSMARA ENGENHARIA LTDA., por não atender 

aos requisitos de qualificação técnico-profissional exigidos pelo edital SMOBI 008/2021 - TP. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 010/2021 

 

 

     Fabrício da Silva Costa 

 

 

  Lucas Barbosa da Cunha                                   Renato de Abreu Fortes 

 

 

 Germano Gonçalves dos Santos Filho                        Moacir José da Silva Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 


