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Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO  

Circuito Engenharia e Construções LTDA  

 

ASSUNTO: SMOBI 035/2021 RDC 

PROCESSO: 01-054.850/21-34 

OBJETO:  Execução das obras de rede de drenagem, rede de esgoto sanitário e estrutura em concreto 

armado de contenção em estaca tipo Strauss, compreendendo interior do quarteirão e definido pelas ruas 

Antônio Gentil, Purus, Beberibe e Pirai. 

 

I – DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Em 17 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada pela 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº 010/2021, para analisar e julgar a proposta comercial e documentos 

de habilitação técnica apresentada pela licitante Circuito Engenharia e Construções LTDA no âmbito da 

licitação em epígrafe, nos termos do instrumento convocatório. 

Após a análise da documentação enviada foi verificado que a Licitante atendeu a todos os requisitos do 

Edital, após complementação das informações através da diligência de nº 01.  

Em Relação à exequibilidade da proposta verificou ser possível a execução do objeto com os valores 

apresentados, considerando-se a forma de contratação dos profissionais adotada pela licitante, que 

apresentou proposta no valor de R$ 1.235.500,00 (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos 

reais), desconto de 14,16 %. 

II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

Quanto à análise da qualificação técnica foi constatado que a documentação atende às 

exigências do Edital. 

III - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Em relação à qualificação financeira a licitante apresentou corretamente seu balanço 

patrimonial 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 = 

0,61 e ILC =1,58. 



 

 

 

IV - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

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

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital.  

 

II – DECISÃO 

Diante do exposto esta Comissão julga classificada a proposta comercial e Habilitada a empresa 

Circuito Engenharia e Construções LTDA. 
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