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Belo Horizonte, 05 de setembro 2022.

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO

D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI

ASSUNTO: SMOBI 047/2022 RDC
PROCESSO Nº: 01-034.204/22-78
OBJETO: SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DA AV. BASÍLIO 
DA GAMA – BAIRRO TUPI E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA PROFESSOR 
SILVEIRA NETO E RUA JOAQUIM CORREA DE AQUINO, BAIRRO CAMARGOS.

Em 05 de setembro 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 D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI no âmbito da licitação SMOBI 047/2022-RDC nos termos do edital.

I. ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitações verificou que a licitante D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI apresentou 

adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação 

econômico-financeira atendendo as exigências dos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.4 do edital. A 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 = 13,61) e endividamento (IE = 0,15) atendem aos valores limites definidos nos itens 12.1.4.2.1 e 

12.1.4.2.2 (ILC ≥ 1,00 e IE ≤ 0,75). Em relação à qualificação técnica, item 12.1.3, a Comissão de Licitações 

encaminhou, em 30/08/2022, diligência solicitando indicação dos atestados comprobatórios e esclarecimentos acerca 

das exigências dos itens 12.1.3.2.b (PROJETISTA DE HIDROLOGIA E HIDRÁULICA), 12.1.3.2.d (PROJETISTA 

ESTRUTURAL), 12.1.3.2.e (GEOTÉCNICO) referentes à capacidade técnico-profissional e itens 12.1.3.3.a (estudos 

hidrológicos e modelagem hidráulica, com a utilização de modelo computacional em áreas urbana), 12.1.3.3.c (projetos 

de contenção de taludes, estabilização de encostas e/ou estabilização de margens numa extensão de no mínimo 200 

metros de extensão) e 12.1.3.3.d (estudo/análise geotécnica apontando condições de terrenos onde serão implantados 

sistemas de drenagem ou estabilização de taludes) da capacidade técnico-operacional. Em 31/08/2022, a licitante 

encaminhou resposta à diligência indicando os atestados, profissionais e serviços considerados para atendimento dos 

itens questionados pela Comissão. Após análise das respostas apresentadas pela empresa, a Comissão de Licitações 

considerou que as exigências dos itens 12.1.3.2.e e 12.1.3.3.d foram comprovadas, no entanto, os serviços indicados 

pela licitante para atendimento itens 12.1.3.2.b, 12.1.3.2.d, 12.1.3.3.a e 12.1.3.3.c não comprovam a elaboração de 

modelagem hidráulica de micro e macrodrenagens com a utilização de modelo computacional em áreas urbanas e 

elaboração de projetos de contenção de taludes, estabilização de encostas e/ou estabilização de margens em área urbana. 

Ressalta-se que os serviços indicados pela licitante para atendimento aos itens referentes à elaboração de projetos 

estruturais de contenção de taludes (12.1.3.2.d e 12.1.3.3.c) tratam-se de projetos de drenagem superficial e, portanto, 

não atendem aos requisitos do edital. 

II. ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

O valor global da proposta comercial apresentada pela licitante D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI é de 

R$593.221,74 (quinhentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e um mil reais e setenta e quatro centavos) equivalente 

a um desconto de 29,10% em relação ao preço de referência. A Comissão de Licitações identificou inconsistências na 
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documentação, no entanto, em razão do resultado da habilitação decidiu-se pela não realização de diligências para 

correções dos erros, considerados sanáveis.

III. DECISÃO

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação decide pela classificação da Proposta Comercial e 

pela INABILITAÇÃO do licitante D. DOS SANTOS PEREIRA EIRELI.

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

__________________________            ___________________________               __________________________                     
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