
 

 

Belo Horizonte, 18 de maio de 2022. 

ATA DE ANÁLISE – HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

TERRASA ENGENHARIA LTDA 

 

LICITAÇÃO: SMOBI 003/2022 

PROCESSO: N.º 01-002.039/22-03 

OBJETO: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA VIA 710 NO TRECHO ENTRE A AVENIDA DOS ANDRADAS E 

RUA ELÍSIO DE BRITO 

 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

Em 18 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede da SUDECAP, Rua dos Guajajaras 1107, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº. 008/22, para analisar e julgar a 

proposta comercial e a documentação de habilitação apresentada pela empresa TERRASA ENGENHARIA LTDA, que 

apresentou o menor preço global na licitação, nos termos do instrumento convocatório. 

 

II – ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

Após análise da documentação inicial, foi realizada diligência solicitando, entre outras, comprovação de preços 

de insumos/serviços. As comprovações de preços solicitadas via diligência 1 não foram apresentadas. Diante disso, não 

foi possível verificar a exequibilidade do objeto com os valores ofertados; sendo, portanto, desclassificada a proposta 

comercial. O preço global proposto foi de R$ 12.249.735,61 (doze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, 

setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e um reais), correspondendo a um desconto de 22,60%, ofertado 

principalmente no custo de equipamentos, mão de obra e insumos de obra. 

 

III – ANÁLISE DA HABILITAÇÃO  

III.1 - 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. 

 

IV – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 Em relação a qualificação técnica-operacional a licitante não atendeu a comprovação de execução de serviços de 

escoramento metálico de valas, conforme exigido no item 12.1.3.2.2 do edital. Visando dirimir qualquer dúvida a 

respeito foi solicitado através na diligência 1 que fosse indicados atestados que comprovassem a execução do referido 

serviço. Em resposta, a licitante informou que os serviços de escoramento de valas constantes dos atestados enviados, 

que não são metálicos, são de execução similar/equivalente à exigência do edital. Esta Comissão de Licitação submeteu a 

análise dos atestados à área demandante da Sudecap (área técnica) para verificação dos atestados e argumentos 

apresentados pela licitante. Em resposta, a área técnica afirmou que os serviços de escoramento de valas dos atestados 

apresentados pela licitante não são equivalentes ou similares à exigência do edital. Diante disso, a licitante não atendeu 

ao disposto no item 12.1.3.2.2 do Edital. 



 

 

 

   

V – DA QUALIFICAÇÃO ECÔMICO-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 12.1.3.4.1 do edital. 

As exigências do item 12.1.3.2, qual seja, índice de endividamento (IE) ≤ 0,75 e índice de liquidez corrente (ILC) ≥ 1,20 

foram atendidas. 

 

VI – DECISÃO 

 

Por todo o exposto, decide-se pela DESCLASSIFICAÇÃO e pela INABILITAÇÃO da licitante TERRASA 

ENGENHARIA. 

 

  COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 008/2022 

 

 

      Germano Gonçalves do Santos Filho                          Lucas Barbosa da Cunha 

 

                  

 

                                         Renato de Abreu Fortes                       Moacir José da Silva Carvalho                         


