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Belo Horizonte, 18 de agosto 2022. 

 

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

 

RFJ CONSTRUTORA EIRELI. 

 

ASSUNTO: SMOBI 037/2022 RDC 

PROCESSO Nº: 01-029.735/22-85 

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA METÁLICA SOBRE O 

CÓRREGO TÚNEL CAMARÕES E PASSARELA METÁLICA SOBRE LINHA FÉRREA. 

Em 18 de agosto de 2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria Conjunta 

SMOBI/SUDECAP nº 013/22, para analisar e julgar a proposta comercial e os documentos de habilitação apresentados 

pela licitante RFJ CONSTRUTORA EIRELI no âmbito da licitação SMOBI 037/2022-RDC nos termos do edital. 

I. ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Após a análise inicial da documentação referente à proposta comercial, verificou-se a necessidade de se efetuar 

diligência para correção de um serviço apresentado com sobrepreço. A primeira diligência foi enviada via e-mail, em 

10/08/2022, em 11/08/2022, via e-mail, a licitante envio a planilha da licitante com o valor corrigido. A Comissão de 

Licitações verificou que a licitante promoveu a correção, no entanto foi necessária nova diligencia para comprovação de 

preços de serviço, assim, em 12/08/2022 foi enviada a diligencia 2 para comprovação de preços ofertados para os 

serviços 30.01.03, 30.02.01 e 13.40.82. 

Em 12/08/2022 a empresa encaminhou resposta em atenção à diligencia 2 onde atende comprova parcialmente 

os preços ofertados, complementados os esclarecimentos através de resposta à diligencia 3 datada de 17/08/2022 e 

respondida na mesma data, onde os preços dos insumos são comprovados e sua proposta foi declarada, portanto, 

exequível. O valor global da proposta comercial apresentada pela RFJ CONSTRUTORA EIRELI é de R$ 3.695.000,00 

três milhões, setecentos e noventa e cinco mil reais), equivalente a um desconto de 14,73% em relação ao preço de 

referência. 

II. ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

Após análise da documentação de habilitação, a Comissão de Licitações verificou que a licitante RFJ 

CONSTRUTORA EIRELI apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira atendendo as exigências dos itens 12.1.1, 

12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 do edital. Em relação à qualificação técnica, item 12.1.3, foi apresentado atestado de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público devidamente registrado na entidade profissional competente, 

comprovando que a licitante executou diretamente obras de estrutura metálica e a atividade relevante exigida no item 

12.1.3.3.1 e que o profissional Júlio Cesar Marques Soares executou, na qualidade de responsável técnico, 

obras/serviços de estrutura metálica, conforme exigido  no do item 12.1.3.2 do edital. O licitante atendeu às exigências 

de qualificação econômico-financeira tendo apresentado documentação comprobatória do patrimônio líquido mínimo 

exigido no item 12.1.4.1 e balanços patrimoniais do último exercício social exigível, cujos índices de liquidez corrente 

ILC = 1,74 (≥1,20) e endividamento IE = 0,43 (≤ 0,75). 
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III.  DECISÃO 

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO da Proposta 

Comercial e pela HABILITAÇÃO da licitante RFJ CONSTRUTORA EIRELI. 

A Comissão Licitações irá verificar a documentação impressa e assinada que será enviada pela licitante e 

atestará que todas as informações estão de acordo com a documentação em arquivo digital que foi analisada. 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 013/2022 

__________________________________________ 

Luciana de Almeida Silva 

__________________________________________ 

Lucas Barbosa da Cunha 

__________________________________________ 

Moacir José da Silva Carvalho 

__________________________________________ 

Germano Gonçalves dos Santos Filho 

__________________________________________ 

Renato de Abreu Fortes 

 


