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PARECER - HABILITAÇÃO 

 

Ref.: Licitação Nº 017/LALI-2/SBUG/2018 

Objeto: Concessão de uso de área para exploração comercial e operacional da atividade de 

armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto 

Internacional de Uruguaiana – Rubem Berta – SBUG/RS. 

 

Nos termos do item 23 da NI-6.01/F(LCT) de 16/05/2016 c/c item 11 do 

Edital, relatamos a seguir análise dos Documentos de Habilitação da Empresa MULTILOG SUL 

ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ nº 01.691.041/0001-34, arrematante da licitação, pelo preço 

mínimo mensal de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) e valor global de R$ 8.050.000,00 

(oito milhões e cinquenta mil reais) incluído o Adicional de Preço Fixo de R$100.000,00 (cem mil 

reais) e o percentual de 12% (doze por cento) para modal marítimo, 25% (vinte e cinco por cento) para 

modal aéreo e de 20% (vinte por cento) para o modal terrestre, nos termos do subitem 8.3 alínea “b” do 

Edital, para o período contratual de 300 (trezentos) meses. 

 

A verificação das condições de Habilitação foi elaborada da seguinte 

forma: 

Habilitação - Itens 11.1 do Edital 
MULTILOG 

(docs. originais)  

a) Carta de apresentação da Proposta de Preços ajustada ao valor final 

arrematado, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da 

licitante; 

Atende 

Fls. 557 

b) Declaração do valor do investimento total previsto (VI) para o 

desenvolvimento dos projetos e construção do empreendimento; 
Atende 

Fls. 560 

c) Indicação do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa para assinatura 

do Contrato; 
Atende 

Fls. 561 

d) Plano de Negócios para o empreendimento; 

Atende 

Despachos nº:  
SEDE-DES-2018/02766 

e  

SEDE-DES-2018/02846 

 

Fls. 591-606 

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Atende 

Fls. 562-563 

f) Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

assinada obrigatoriamente pelo representante legal da licitante; 

Atende 

Fls. 564-565 

g) Comprovação do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 
NÃO SE APLICA 

h) Atestado de visita passado pela INFRAERO; 
Atende 

Fls. 586 

i) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente 

licitação. Essa exigência deverá ser atendida através da apresentação do 

Contrato Social ou Estatuto Social da licitante. Tanto o Contrato Social 

e os demais documentos deverão, obrigatoriamente, apresentar data 

de expedição anterior a publicação do presente Processo Licitatório 

no diário Oficial da União (DOU), limitando-se à comprovação da 

experiência relativa à exploração comercial e operação da atividade 

de armazenagem e/ou movimentação e transporte de cargas 

Atende 

Despachos nº:  
SEDE-DES-2018/02766 

e  

SEDE-DES-2018/02846 

 

Fls. 566-585 
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Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação. Essa exigência dever ser 

atendida, por meio da apresentação, conforme o caso, do(s) documento(s) a seguir: 

j.1) Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) ter a licitante 

executado, a contento, para órgãos ou entidades da Administração 

Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, a movimentação de no mínimo 

1.800 toneladas de carga, ao ano, em caso de recinto de terceiros. Tal 

qualificação técnica poderá ser realizada através de comprovação da 

capacidade técnica de seus sócios/acionistas, podendo ser pessoa física 

e/ou jurídica, mediante apresentação do competente atestado. 

Comprovação por meio 

de Declaração  

(subitem 11.1 “j.2”) 

j.2) Declaração(ões), devidamente assinada(s) pelo representante legal, que 

comprove(m) que a licitante movimentou ao ano, no mínimo, 1.800 

toneladas de carga, ao ano, em caso de recinto próprio. 

Atende 

Despacho nº:  
SEDE-DES-2018/02846 

 

Fls. 587 

k)   Declaração da Licitante de que atenderá aos requisitos da Resolução nº 

116, ANAC, de 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre os serviços 

auxiliares ao transporte aéreo, até a Data de Eficácia; 

Atende 

Despachos nº 
SEDE-DES-2018/02846 

 

Fls. 588 

l) Termo de Compromisso de constituição do Consórcio, conforme 

indicado na alínea “b.7” do subitem 4.1 deste Edital, se for o caso; 
NÃO SE APLICA 

11.2.1. empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF: a verificação dos níveis validados será feita 

mediante consulta “on line”, ao SICAF, da HABILITAÇÃO 

JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante durante a audiência 

pública de abertura da licitação 

Atende - SICAF 

 

Fls. 589-590 

11.2.1.1 a qualificação econômico-financeira será comprovada através dos 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso 

os referidos índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a 

licitante deverá possuir capital igual ou superior a R$ 760.000,00 

(setecentos e sessenta mil reais). 

Atende - SICAF 

 

Fls. 589-590 

 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:  

 

Dos documentos encaminhados verificamos que: 
 

(1) Os documentos foram apresentados tempestivamente por e-mail no prazo legal de 4 (quatro) 

horas, nos termos do Edital. Os originais foram protocolizados tempestivamente no Protocolo 

Geral em 03/10/2018 às 10:46:08 sob nº CSAT-CAP-2018/21779 e CSAT-CAP-2018/23402 

 

(2) Foram consultados SICAF, Portal da Transparência e CNJ, acostadas às fls. 555-556 dos autos, 

respectivamente, e não foram encontradas restrições para prosseguimento do procedimento 

licitatório. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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Em face da análise técnica, conclui-se que os documentos apresentados pela empresa MULTILOG 

SUL ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ nº 01.691.041/0001-34 ATENDEM as exigências 

editalícias, haja vista que a empresa comprovou exercício de atividade, conforme Despachos nº 

Despachos nº SEDE-DES-2018/02766 e SEDE-DES-2018/02846 (fls. 609-610). 

 

Brasília/DF, 23 de outubro de 2018. 

 

 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN 

Presidente Suplente 

Ato Adm. nº 796/LALI(LALI-2)/2018 


