
CODEMIG -{6-Jarr-X18-16:52-0C616-2/2 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMIG 
AOS CUIDADOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.° 07/17 

Processo Interno n.° 467/2017 

OBJETO: Seleção de parceiro privado para constituição de Sociedade em 

Conta de Participação destinada à exploração do negócio de águas minerais 

nas unidades de Caxambu-MG e Cambuquira-MG. 

MAXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, Licitante Habilitada, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 47.581.558/0001-71, 

estabelecida na Rua Padre Rossini Candido, 96, Sala 416, CEP 32.040-030, 

Estado de Minas Gerais, Cidade de Contagem, neste ato representada por 

seu Procurador e Advogado (instrumento de mandato anexo), já 

devidamente qualificada no Pregão Presencial n.° 07/2017, em epígrafe, vem 

perante Vossas Senhorias, apresentar suas CONTRARRAZÕES  ao recurso 
interposto pelo Licitante Declinante ORIGINAL SUCOS E AGUAS MINERAIS EIRELI, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor. 
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Clayafficacio Final dos Fornecedores 
Número do 
Fornecedor Fornecedor Percentual (34) 

01 IVUULINIUS PRESTAÇÃO DE SERVIDO 
EiftEll 

45 

02 ORIGINAL SUCOS E AGUAS MINERAIS 
EIREU 

16.3 

PlabIlltddo de fornecedor 

DebsEhore 
	 Evento 

 

10:44 MAM mus PRESTAÇÃO OC ~via> CHIEIS foi ~arada 
habilitada. 
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Daterflecera Downto 
A empas» ORIGINAL SUCOS E ÁGUAS MINERAIS EIREU 
manifestou intenc3c: de interpor ~Urso, com as reza« 
constantes em endro. 
Fica ensibefiectdo, conforme legielm30, o prazo de 03 ftnest 
dm Ertel* pare aprenntecto das eu Be* de recurso:  
28/12/2017 e 02/01/20113 e o ficam Intimados desde bi Giz 
demais licirtantin • apresentarem es COntrwrirateet a partir 
de 03/01/20111 • 05/01/2013, as 12:00 horas. Fie 
ertateeleaddd confiam» edital, o prazo de Os (cinco) cilas 
deis para a dedal» dee recurso, dos dias 08/01/2013 • 
12/01/2018. que terá publicado no sitie de CODEN1M. 
endereço efiatranIce: ~em costenelscorn.brillatecoes.  

27/12/2017 
11:00 horas 

intenda° de recurso 

• 

UM, 

PRELIMINAR INTRANSPONÍVEL - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

I - INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE RECORRER 

A LICITANTE DECLINANTE interpôs recurso fundado em manifestação 

de recorrer totalmente intempestiva, que em sede preliminar não pode 

prosperar devido ter sido manifestado fora do prazo peremptório de 10 (dez) 

minutos estipulado no Item 14 do Edital (DOS RECURSOS), conforme prova 

cabal e confessa devidamente expressa na ATA DE PROCESSO LICITATÓRIO. 

O Item 14.1 do Edital dispõe que "Aceita a documentação de 

habilitação do licitante vencedor ou fracassado o lote, será aberto, pelo 

Pregoeiro, prazo de 10 (dez 1 minutos  para que os licitantes manifestem 

intenção de recorrer". (Grifo nosso) 

A Pregoeira na condução da sessão do Pregão declarou aceita a 

documentação de habilitação do Licitante Vencedor às 10:44h (Dez horas e 

quarenta e quatro minutos). Vejamos a reprodução da ATA DE PROCESSO 

LICITATÓRIO: 

E em continuidade abriu imediatamente o prazo para manifestação 

de intenção de recorrer ao LICITANTE DECLINANTE, que somente manifestou 

sua intenção de recorrer às 11:00h (Onze horas), após já decorridos 16 

(dezesseis) minutos, desta forma INTEMPESTIVO,  conforme se vê claramente no 
CAMPO "Data/Hora" da ATA DE PROCESSO LICITATÓRIO, reproduzida abaixo: 
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Dispõe o Item 14.1.1 que "O negará admissibilidade ao recurso 

quando da manifestação não constar motivação ou estiver fora do prazo 
estabelecido".  (Grifo nosso) 

Restando o presente recurso intempestivo, requer preliminarmente 

que seja negado a sua admissibilidade por ter sido aviado fora do prazo 

estabelecido, e ulteriormente seja ordenado o imediato arquivamento do 

presente recurso. 

MÉRITO 

II - DOS FATOS 

Como é cediço, a CODEMIG publicou, por intermédio de seu 

Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação, o edital do Pregão Presencial 

n°: 07/17, cujo objeto é a "Seleção de parceiro privado para constituição de 

Sociedade em Conta de Participação destinada à exploração do negócio de 

águas minerais nas unidades de Caxambu-MG e Cambuquira-MG", nos 

termos da legislação vigente. 

Após a apresentação das propostas e a fase de lances, a MAXIMUS 
foi convocado a apresentar sua documentação de habilitação. Realizada a 

análise de sua documentação, a recorrida foi declarada habilitada e 

vencedora do torneio em testilha. 

Inconformada com a referida decisão, a LICITANTE DECLINANTE 

apresentou recurso administrativo. Arguiu, em síntese, que a empresa recorrida 

não teria apresentado uma série de documentos, o que supostamente 

deveria ter acarretado a inabilitação desta. 

Contudo, concessa venia, verifica-se de forma cristalina que o único 

intuito da empresa recorrente, no presente caso, é tumultuar o certame. Ora, 

Nobre Pregoeira, as alegações da LICITANTE DECLINANTE são completamente 

vazias e infundadas e demonstram que a empresa busca tão somente 

postergar o fim do presente Pregão Presencial com alegações, para dizer no 
mínimo, esdrúxulas. 

É o que será a seguir demonstrado. 
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III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Ab initio, faz-se imperioso destacar que, ao contrário do alegado 

pela empresa recorrente, a MAXIMUS cumpriu com todos os requisitos de 

habilitação contidos no instrumento convocatório, não havendo que se falar 

em motivos para sua inabilitação. 

Com a devida vênia, a empresa recorrente tenta induzir a i. 

Pregoeira e sua Comissão Permanente de Licitação em erro, fazendo um 

verdadeiro contorcionismo interpretativo da legislação a fim de mudar as 

regras do presente certame após um resultado a ela desfavorável. Tal postura 

não pode ser tolerada. 

É essencial ter em mente que os ditames formais foram instituídos 

com um propósito: garantir a idoneidade do processo e a obtenção dos fins a 

que este se destina. Assim, é mister frisar que as formalidades são essenciais, 

devendo serem extintas somente quando não prejudicarem qualquer dos 

princípios processuais ou princípios ligados ao tipo de processo e essenciais 

para a continuidade do mesmo, razão pela qual não é possível coadunar 

com os devaneios da recorrente que tenta inserir exigências inexistentes na 

atual fase do certame. 

111.1 - ALEGAÇÃO DE OBJETO INCOMPATÍVEL COM O EDITAL 

A empresa ora recorrente arguiu absurdamente em seu recurso que 
a MAXIMUS, ora recorrida, teria deixado de impugnar o Edital pasmem, no 

tocante ao disposto no Item 5.5 inciso V "Está impedido de participar da 
presente licitação o interessado que: V - Possua em seu contrato ou estatuto 

social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto desta licitação;" e de 
forma inescrupulosa a recorrente conclui que "para participar da licitação, a 

empresa deve possuir em seu objeto social atividades compatíveis com a 

exploração de águas minerais", sem apontar sequer qual seria a finalidade ou 

objetivo incompatível com o objeto desta licitação. 

O Item 3 do Edital estatui: 

"3. DO OBJETO 

3.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da 

proposta mais vantajosa para a CODEMIG, nas condições e 

especificações previstas neste Edital e seus Anexos, para a 

seleção de parceiro privado para constituição de Sociedade 

em Conta de Participação destinada à exploração do negócio 
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de águas minerais nas unidades de Caxambu-MG e 

Ca mbuquira-MG." 

Portanto, o objeto da sociedade em conta de participação será a 

exploração do negócio de águas minerais, a licitante habilitada, vencedora é 

empresa de prestação de serviços e que possui em seu objeto social Itens IX e 
X, as atividades de SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 

ADMINISTRATIVO, E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, sendo a sócia ostensiva da SCP, 

portanto, possui habilitação para responder ostensivamente pelo negócio 

proposto, sendo este o de gerir as fábricas e demais consectários por período 

designado no edital. 

O objeto social é amplo e comporta a administração e gestão das 

fábricas, portanto, incabível a alegação de objeto incompatível com o 

certame. 

Nos termos do art.991 do CC a empresa habilitada irá assumir em 
nome próprio a atividade de gestão das fábricas, compartilhando com a 

CODEMIG o resultado da atividade, não havendo no edital a exigência que 

seu objeto tenha especificamente a atividade de exploração de negócio de 
águas minerais, outrossim, a recorrente excede o instrumento licitatório, pois a 

atividade empresária está vincada no princípio constitucional da livre iniciativa 
e o certame vincado ao princípio da livre concorrência. 

Outrossim, de acordo com o próprio edital, a capacidade técnica 
juntamente com a habilitação jurídica é que define a condição para 

habilitação na concorrência, e ambas foram atendidas pela vencedora. 

Ao contrário do que tenta ludibriar a recorrente, a MAXIMUS tem sim 

objeto compatível com a Licitação, além de possuir vasta experiência em 

administração, serviços e comércio, é uma empresa sólida, com todos os 

cadastros atualizados além de possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

- CRC emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de 

Planejamento e Gestão - SEPLAG, em vigor, o que de acordo com o edital a 

habilita juridicamente. 

Ademais, vale destacar que o cotejo dos documentos exigidos dos 
licitantes para fins de habilitação deve ser analisado sob o prisma da 

finalidade e da garantia da ampla competitividade no certame, como regra. 
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A vencedora não apresentou impugnação porque é despiciendo já 

que seu contrato social a permite participar do certame, nos itens IX e X e 

também pelos objetos sociais das parceiras que constituem, a saber: 

Fernão Dias - Objeto Social: transporte rodoviário de cargas em 

geral intermunicipal e interestadual, distribuição de cargas transportadas, 

armazém em geral, aluguéis de box e representação de diversos produtos. 

Omega de Minas Expresso, Logística e Armazenagem EIRELI- Objeto 
Social: a) transporte rodoviário de cargas em geral exceto produtos perigosos 

e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 

Outrossim, ambas possuem filiais em diversas cidades brasileiras, 

conforme documentos que instruíram a habilitação. 

Ou seja, frente aos documentos contidos no art. 30, cabe à 

Administração Pública realizar um juízo de valoração sobre a necessidade de 

quais documentos deverão ser exigidos no certame licitatório, de forma a 

restringir ou ampliar. Desta feita, definidos os requisitos de habilitação no edital, 

estes não podem ser alterados (incluídos ou retirados) após o início do 

procedimento licitatário, sob pena de vedar a ampla concorrência. 

Neste diapasão, verifica-se que a empresa comprovou, nos termos 

do que foi estabelecido no instrumento convocatório e ao contrário do que 

argui a empresa recorrente, sua habilitação jurídica, qualificação técnica e 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do que define o art. 27 da Lei n°. 

8-666/93, já transcrito. 

A existência de previsão genérica, condizente com a atividade 

licitada, juntamente com a habilitação técnica é suficiente para atender os 

requisitos de habilitação jurídica, e em nada há de incompatível com o objeto, 

tampouco indica obtenção exclusiva de lucro, uma vez que as políticas 

ambientais, éticas e transparentes adotadas evidenciarão a boa escolha 

realizada pela CODEMIG, somando junto à sociedade local e regional, 

trazendo emprego, renda e desenvolvimento ao Sul de Minas. 

A verificação de que a empresa detém capacidade suficiente para 

executar o objeto licitado é evidenciada na comprovação de sua 

capacidade técnico-operacional, através da apresentação de atestados que 

comprovem sua efetiva possibilidade de atuar no ramo como de fato 

demonstrou a concorrente vencedora. 
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O Edital prevê inclusive que a empresa poderia ter sido 

recentemente constituída, Item 11.6.3, desde que tenha condições de gerir o 

objeto, e nada há que comprove que a empresa não tem condições de gerir 

o objeto da licitação, ao contrário do alegado. A própria recorrente alterou 
seu objeto em 14/12/2017, com contrato social sequer protocolado na Junta 

Comercial, demonstrando que sequer tem a qualificação que supõe que a 
vencedora não possui, conforme documento em anexo. 

Portanto, não será por meio da análise do contrato social 
isoladamente que se poderá afirmar a capacidade da empresa para 
desempenhar o objeto do contrato, este somente forma a habilitação jurídica 
que fora eficazmente suprida pelo cadastro no CRC. Tal função é 

posteriormente aferida quando da análise dos documentos de habilitação da 

capacitação técnica e habilitação econômico-financeira (art. 30 Lei 
8.666/93). 

O Tribunal de Contas da União já destacou que a inabilitação de 
licitantes por falta de previsão expressa do objeto licitado em seu contrato 
social fere o caráter competitivo da licitação, conforme se observa do teor do 
Acórdão 571/2006 - Plenário: 

"No que tange à questão de o objeto social ser 
incompatível com a atividade de transporte de pessoas, 
verifico uma preocupação exacerbada por parte dos 
gestores ao adotar a decisão de inabilitar a empresa. A 
administração procurou contratar uma prestadora de 
serviços devidamente habilitada para o recente dos 
serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto social 
da empresa Egel, na época da licitação, era "locação 
de veículos; locação de equipamentos; coleta, entrega e 
transporte terrestre de documentos e/ou materiais'', 
vislumbrou que não estava incluída a possibilidade do 
transporte de pessoas. 

De fato, não está expressamente consignado 
no contrato social o serviço de transporte de pessoas 
almejado pela CNEN. Porém, constam dos autos três 
atestados de capacidade técnica apresentados pela 
Egel que comprovam a prestação dos serviços desejados 
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para três distintas pessoas jurídicas de direito público. (fls. 

90, 99 e 100) 

Se uma empresa apresenta experiência 
adequada e suficiente para o desempenho de certa 
atividade, não seda razoável exigir que ela tenha 

detalhado o seu objeto social a ponto de prever 
expressamente todas as suba tividades complementares 
à atividade principal." 

No ordenamento pátrio não vigora o princípio da especialidade da 

pessoa jurídica, outrossim o objeto social da vencedora, conforme dito, é 

amplo e atende o Edital. O que não se admite é que a empresa se utilize 

dessa margem de liberdade para desempenhar atividade vedada ou 

exclusiva de determinada categoria profissional (por exemplo, atividades que 

dependam de inscrição na OAB). 

O objeto da licitação está previsto no art.28 da Lei 13.303/2016, 
especialmente em seu §4°, que aduz 

Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de 
serviços às empresas públicas e às sociedades de economia 
mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e 
à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes 
do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem 
integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de 
ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos 
termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 
e 30. 
§ 1 o Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista as disposições constantes dos 
arts. 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006. 
§ 2o O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com 
pessoas físicas ou jurídicas de que trata o § 3o do art. 27 
observará, no que couber, as normas de licitação e contratos 
desta Lei. 
§ 3o São as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista dispensadas da observância dos dispositivos deste 
Capítulo nas seguintes situações: 
I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, 
pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços 
ou obras especificamente relacionados com seus respectivos 
objetos sociais: 
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II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a 
suas características particulares, vinculada a oportunidades de 
negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de 
procedimento competitivo. 

§ 4o Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere 
o inciso 11 do § 3o a formação e a extinção de parcerias e 
outras formas associativas, societárias ou contratuais, a 
aquisição e a alienação de participação em sociedades e 
outras formas associativas, societárias ou contratuais e as 
operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, 
respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. 

Portanto, não se mostra condizente com o ordenamento jurídico 

pátrio a inabilitação de empresa pela mera não previsão do objeto 

específico, já que possui a previsão genérica que atende a exigência no 

contrato social, mesmo porque pelo seu objeto não há óbice algum em fazê-

lo, sendo esta a incompatibilidade que a lei e o edital se referem, ausentes na 
espécie, a empresa vencedora se habilitou nos exatos termos do Item 11.8. 

Não se pode exigir mais do que a lei, e a recorrida atende a lei pelo 
objeto social existente. 

111.2 ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPOSTA POR EMPRESAS QUE 

TENHAM CAPACIDADE DE EFETIVAMENTE COMERCIALIZAR ÁGUA MINERAL 

Por outro lado, alega a recorrente que "a rede de Distribuição 

exigida pelo Edital deve ser composta por empresas que tenham a 

capacidade efetivamente de comercializar o produto (água mineral) e não 

apenas realizar atividades logísticas, transporte e armazenamento." Delírio 

alucinante da Recorrente, que tenta a todo custo inovar o Edital com 

requisitos que não existem, vejamos o que traz expresso o Edital no tocante à 
Qualificação Técnica: 

"11.5. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: I. 

Comprovação de capacidade de distribuição de, pelo 

menos, 12.000.000 (doze milhões) de litros de água por 

ano, ou 1.000.000 (um milhão) de litros de água por mês, 

a ser feita por meio de Cartas de Intenção e 

Capacidade de Distribuição, conforme anexo Xl." 
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4.  

A recorrente passa a atacar sem fundamento e razão as empresas 
apresentadas pela MAXIMUS, desconsiderando a documentação 
apresentada, onde está claro a demonstração da capacidade exigida com 

atendimento do dobro do exigido na Qualificação Técnica, empresas sólidas 

com experiência comprovada nos termos exigidos no Edital. E comprovou 

mais, que possui capacidade de criação de um centro de distribuição da 

produção para facilitar a logística e a boa fruição da comercialização dos 
produtos. 

Conforme constam dos documentos de qualificação técnica, a 
licitante vencedora não só comprovou a capacidade de distribuição exigida, 
como comprovou a expertise na distribuição de água mineral, uma vez que a 

transportadora Fernão Dias Logística já conta com registro junto à empresa do 
ramo e distribui água para a referida empresa, tudo demonstrado no cadastro 

de fornecedores confirmando o contrato jungido de contratação da parceira 

para transporte das águas da contratante, cujo nome e produto estão 
indicados nos documentos de habilitação. 

Reitera-se os objetos constantes dos contratos sociais consolidados 
jungidos ao certame: 

Fernão Dias - Objeto Social: transporte rodoviário de cargas em 
geral intermunicipal e Interestadual, distribuição de cargas transportadas, 
armazém em geral, aluguéis de box e representação de diversos produtos. 

-Omega de Minas Expresso, Logística e Armazenagem EIRELI- Objeto 
Social: a) transporte rodoviário de cargas em geral exceto produtos perigosos 

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 

Destarte, a vencedora comprovou não somente que possui condições 
de bem administrar as fábricas, como também de escoar a produção em todo 
território nacional e até internacional, inclusive comercialização e 
representação comercial. 
111.3 DA ALEGAÇÃO DE LANCE SUPERIOR 

A recorrente cria novo princípio para o procedimento licitatório, o 
princípio de que ninguém pode dar lance superior ao seu, paciência tem 

limite, acredita a recorrente que pode mandar nos interesses dos particulares e 
do Órgão Licitante a seu bel prazer, ora o que importa para o melhor resultado 
é a oferta exequível e cabível, o que foi prontamente satisfeito pela MAXIMUS 
quando ofereceu 45% (quarenta e cinco por cento), dentro do limite dl edital, 

1 
portanto, totalmente lícito e no melhor interesse para a CODEMIG. 
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Ora, a recorrida tem orgulho e interesse que as fábricas gerem 

renda para o Estado, tem a plena convicção da importância do desafio que 

está assumindo, e ser parceira do Estado em uma atividade comercial requer 

extrema lisura de ação, e como já demonstrado pelo atestado de 

capacidade técnica, está habituada a contratar com o Estado e mantém 

todas as suas obrigações rigorosamente em dia, tendo plenas condições 

jurídicas e técnicas de tornar o negócio viável nos limites da lei e das 

concessões que lhe serão outorgadas. 

111.4 - DA ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-

FINANCEIRA - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E ALTERADO ANTES DO CERTAME 

- ART.36 DA LEI 8.934/94. 

Questiona a Integralização do Capital Social pela MAXIMUS, de 

forma irresponsável e arbitrária, sem respeitar a documentação apresentada, 

a legislação e afrontando a decisão acertada da Pregoeira em habilitar a 

vencedora MAXIMUS. 

Equivoca-se a recorrente ao afirmar que a MAXIMUS "descumpriu a 

regra contida no Item 11.6, inciso 11 do Edital, que exige "capital social mínimo 

de R$1.500.000,00 já integralizado", por ter apresentado as documentações 

originais que comprovam a sua Capacidade, quais sejam, o Balanço 

Patrimonial, a Alteração Contratual, e a Assembleia da Sociedade autorizando 

a destinação do PL (Patrimônio Líquido) de R$ 2.007.114,88 (Dois milhões, sete 

mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos) para integralização do 

Capital Social. A torpeza da recorrente faz com que sua cegueira prejudique 

somente a si, pois tenta fazer crer que os documentos apesentados somente 

teriam validade após autenticados na Junta Comercial, o que não é verdade, 

vejamos o que diz a legislação pertinente, artigo 32, II, "a" e 36 da Lei 8.934/94: 

"Art. 32. O registro compreende:(...) 
II- O arquivamento: 

a) dos documentos relativos à constituição, alteração, 
dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, 
sociedades mercantis e cooperativas;(...) 
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 
deverão ser apresentados a arquivamento na junta, 
dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a 
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora 
desse prazo, o arquivamento só terá eficá ia a partir do 
despacho que o conceder." Grifo nosso. 
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Destarte, nos termos do art.36 da Lei 8.934/94 o registro fora 

apresentado na JUCEMG em data inferior a 30 dias da assinatura, e com o 

registro este retroagirá à data da assinatura do contrato, que conforme 

confessado pelo recorrente foi anterior à licitação, portanto, a vencedora 

atende o Edital e seu capital nos termos da documentação apresentada é de 

R$1.500.000,00, efetivamente. 

O art.31, §§1° e 2° da Lei 8.666/93 exigem como comprovação de 

qualificação econômico e financeira a demonstração de capital líquido 

mínimo ou patrimônio líquido mínimo, nunca cumulativamente, mas ambos 

são hábeis a demonstrar a habilitação econômico-financeira. A vencedora 

apresentou patrimônio líquido superior e de per si suficiente ao aumento do 

capital feito anteriormente ao certame, ou seja, além de ter realizado a 

alteração e registro no prazo que dispõe a lei para retroagir à data da 

assinatura (art.36, Lei 8934/94), possui PL suficiente ao aumento, demonstrando 

higidez econômico-financeira real e efetiva. 

A decisão de integralizar o Capital Social é uma decisão 

administrativa única e exclusiva da Gestão da empresa MAXIMUS e somente 

cabe a ela a destinação de seu Patrimônio, valendo o Contrato Social original 

assinado como prova cabal, sendo resguardada na Lei 8.666, em seu artigo 32 
que assim dispõe: 

"Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 
poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente 
ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial." 

Anteriormente ao protocolo na Junta, foi realizada não só a 

alteração, mas a DBE junto às fazendas municipal, estadual e federal, 

denominado cadastro sincronizado, pois somente após a liberação destes 

órgãos integrados é que é possível o protocolo na Junta Comercial e tudo foi 

feito, sendo que o registro retroagirá à data do contrato, portanto, anterior ao 
certame. 

Ademais a própria recorrente confessa que conhece a 

documentação e se diz sabedora da greve dos servidores da JUCEMG, o que 

não pode ser evocado para prejudicar o direito da MAXIMUS. 

Rua Padre Rossini Cândido n° 96- Sala 416- Bairro Centro - Contagem/MG - CEP 32.040-030 - 
Te1:3018-4838 e-mail: comercial@maximusservico.com.br  2- 





Do exposto, conclui-se que não há como se admitir que se inabilite 

a empresa recorrida, pois apresentou sua documentação em total acordo ao 

estabelecido no ato convocatório, devendo, portanto, ser mantida a decisão 

administrativa em questão, mormente em razão da redação do art. 3°, caput, 
da Lei n°. 8.666/93. 

Para completar a recorrente apresenta argumento que fere o art.5° 
da Lei 10.520/2002, pois acusa a vencedora de incapacidade de exibir o valor 

de R$1.500.000,00 em depósito, exigido após a assinatura do contrato, pois a 
Lei em comento aduz: 

Art. 5° É vedada a exigência de: 
1 - garantia de proposta; 

Por fim a recorrente quer seja lhe dado tratamento especial em 

afronta ao Edital, para que possa negociar os resultados alcançados no 
Pregão ao seu único e exclusivo lance, em desrespeito ao contido no Edital, 

evidenciando que seu objetivo é apenas o lucro ao contrário da vencedora 
que irá soerguer a atividade das águas trazendo desenvolvimento sustentável 

à região, preservando os recursos naturais de acordo com as licenças 
ambientais e retornando resultado ao Estado de Minas Gerais. 

Com efeito, tendo em vista que a MAXIMUS obedeceu aos critérios 
estabelecidos no Edital, eventual mudança da decisão administrativa trazida 
à baila feriria, ainda, o princípio do julgamento objetivo, malferindo, além do 

art. 3°, caput, os dispositivos dos arts.41, 43 e 44 da Lei n°. 8.666/93.1  
Veja-se o ensinamento do ilustre Jessé Torres Pereira Júnior: 

"Quanto aos princípios nomeados na Lei n. 8.666/93, 
consigne-se, por ora, que: (...) [e] o do julgamento 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. (...) 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: (...) 
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do 
edital; (...) 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 
esta Lei. 
§ 1° É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 
reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. (...) 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de 
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle." 
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objetivo atrela a Administração, na apreciação das 

propostas, aos critérios de aferição previamente definidos 

no edital ou carta convite, com o fim de evitar que o 

julgamento se faça segundo critérios desconhecidos dos 

licitantes, ao alvedrio da subjetividade pessoal do 

julgador; 

O art. 45 ilustra a propósito do princípio ao estatuir que 'O 

julgamento das propostas será objetivo, devendo a 

Comissão de licitação ou o responsável pelo convite 

realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato convocatório 

e de acordo com os fatores exclusivamente nele 

referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos 

licitantes e pelos órgãos de controle'." (In. Comentários à 

lei das licitações e contratações da administração 

pública, 2007, p. 62-3) 

A Administração não pode criar critério de julgamento não inserido 

no instrumento convocatório ou deixar de seguir os que já estão ali definidos, 

pois estaria malferindo o princípio do julgamento objetivo, vez que o "edital 

não pode transferir para a Comissão a definição dos critérios de julgamentos; 

estes devem estar previamente explicitados no edital, sob pena de entregar-se 

à subjetividade da Comissão o julgamento das propostas" (PEREIRA JUNIOR, 

Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração 
pública, 2007, p. 539). 

Estipulados os critérios e exigências a serem obedecidos pelos 

licitantes, a Administração Pública deve-lhes estrita observância, não sendo 

cabível evadir-se das regras que ela própria determinou e às quais aderiram os 

licitantes, conforme demonstra o Voto proferido pelo Ministro Gilson Dipp no 
Mandado de Segurança n°. 8.411/DF: 

"A propósito, apropriada é a citação do brocardo 

jurídico que diz "o edital é a lei do concurso". Nesse 

sentido, estabelece-se um vínculo entre a Administração 

e os candidatos, já que o escopo principal do certame é 

propiciar a toda coletividade igualdade de condições no 
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IV - CONCLUSÃO 

Em resumo, a habilitação jurídica está consolidada no Registro 

atualizado Junto ao CRC, nos exatos termos do item 11.8 do Edital 07/17; A 

capacidade técnica está consolidada nas declarações e documentos 

suplementares que instruíram o envelope de habilitação, notadamente nas 

declarações dos transportadores e distribuidores que atendem ao Item 11.5 e 

subitens, inclusive com a capacidade de criação de Centro de Distribuição 

para estocagem, manejo e comércio da produção, além da comprovação 

de que a transportadora Pernão Dias já distribui e transporta água mineral. A 

habilitação econômico-financeira atende o item 11.6 do certame, 

apresentando certidão atualizada (Item I) tendo capital social de 

R$1.500.000,00(Item II), bem como todos os índices exigidos nos subitens (III, IV 

e V), conforme balanço, tudo demonstrando hígida a decisão da pregoeira 

quando do certame. 

Ex positis, diante de tudo o que restou acima esposado, requer a 

MAXIMUS PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS EIRELI que V. Sa. se digne a acolher a 

preliminar diante da intempestividade e acaso superada INACOLHER o 

Recurso Administrativo apresentado pela ORIGINAL SUCOS E AGUAS MINERAIS 

EIRELI, vez que suas razões são completamente vazias e infundadas e têm 

como único intuito tumultuar o bom andamento e encerramento do presente 

procedimento licitatório, mantendo-se assim a decisão administrativa que 

declarou a MAXIMUS habilitada e vencedora do Pregão Presencial n° 07/17 e 

dando regular prosseguimento ao procedimento licitatório até seu 

encerramento. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 05 de janeir. 	017. 

MAXIMU 	 RVIÇOS EIRELI 
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2018/ÚNICA VIA 
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BRUNOFONSECA 
A DVOG ADOS 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de mandato, nomeio e constituo meus 

bastantes procuradores: BRUNO CÉSAR FONSECA, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/MG sob o n° 97646, PAULO LIMA FONSECA, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n° 42623, com 

escritório no município de Nova Lima/MG, aos quais, em conjunto ou 

separadamente, confiro amplos poderes para judicial ou extrajudicialmente, em 

qualquer autarquia, repartição, instância ou tribunal, representar-me, podendo 

propor quaisquer ações, defender-me nas que forem propostas, promover 

medidas preventivas ou as assecuratórias dos meus direitos e interesses, para o 

que lhes confiro, ainda, os poderes contidos no art.105 do NCPC e mais os 

especiais de transigir e transacionar, desistir, firmar compromissos, fazer 

acordos, receber, dar quitação, remir e adjudicar, inclusive, requerer assistência 

judiciária e substabelecer os poderes desta no todo ou em parte, o que será 

dado como firme  e valioso. FIM ESPECÍFICO: PREGÃO PRESENCIAL 

07/2017 CODEMIG PROCESSO 467/17. 

Contagem, 05 de Janeiro de 2018. 

NOME: MAXIMUS PRESTAÇÃO D 

CNPJ/MF: 47.581.558/0001-71 

ENDEREÇO: RUA PADRE ROSSINI CANDIDO, N° 96/416- CENTRO —CONTAGEM /MG, 

E-MAIL:comercial@maximusservico.com.br.  

ii Av. João César de Oliveira, 2307/303 - Eldorado - Contagem/MG - CEP 32310-000 
Av. Rio Branco, n°152 - Centro - Nova Lima/MG - CEP 34000-132 - 

(31) 3541-1400- (31)98884-9331 - brunoadvocacia@terra.com.br  - www.brunoadvocacia.com  
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validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnicajsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Documento Principal 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 05 de Janeiro de 2018 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 	 Página 1 de 1 

2 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6435384 em 05/01/2018 da Empresa MAXIMUS PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, Nire 31600434287 e 
protocolo 175802629- 26/12/2017. Autenticação. 460555632CDF67941B1A37F9578528C42917187. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/580.262-9 e o código de segurança s5DM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2018 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 

t 





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

252.984.376-72 LIGIA XENES GUSMAO DUTRA 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Sexta-feira, 05 de Janeiro de 2018 

az- 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6435384 em 05/01/2018 da Empresa MAXIMUS PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, Nire 31600434287 e 
protocolo 175802629- 26/12/2017. Autenticação: 460555632CDF67941B1A37F9578528C42917187. Marinely de Paula Boletim - Secretária-Geral. 
Para validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/580.262-9 e o código de segurança s5DM Esta 
cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2018 por Marinely de Paula Bomftm —Secretária-Geral. 

. 





0,...,0.. eterno ti ~4w 

32  ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MÁXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 

CNPJ: 47.581.558/0001-71 

SILVANA TORRES FERNANDES, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 28/09/1964, residente e 

domiciliada a Rua Lourival de Souza, n2. 126, Bairro Jardim Aquários, Marilia/SP, CEP: 17.507-370, 

portadora da Cédula de Identidade número 3.989.842 SSP/SP, inscrito no CPF n2  599.822.506-63, titular da 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída por instrumento particular devidamente 

registrada e registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob denominação social 

MÁXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI — EPP  sob NIRE 31600434287 em 12/05/2017 na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais, estabelecida à Rua Padre Rossini Cândido, n2  96, sala 416 do Ed. 

Garden Businnes, Bairro Centro/Plano Diretor, Contagem/MG CEP: 32.040-030. Resolve alterar o contrato 

social, mediante as condições estabelecidas na clausulas seguintes: 

DAS ALTERAÇÕES:  

CLÁUSULA PRIMEIRA — AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

O capital social da empresa que era de R$ 100.000,00 (cem mil Reais) totalmente subscrito e integralizado 

em moeda corrente do país passa a ser: R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil Reais) totalmente 

subscrito e integralizado em moeda corrente do país da forma a seguir: 

A titular SILVANA TORRES FERNANDES, portadora de 100.000 (cem mil) quotas, totalizando R$ 100.000,00 

(cem mil Reais), integraliza 1.400.000 (hum milhão e quatrocentas mil) quotas de capital social, passando a 

ser portadora de 1.500.000 (hum milhão e quinhentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (hum Real) 

cada uma, totalizando R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil Reais), totalmente subscrito e 

integralizado em moeda corrente do país, a saber: 

Titular Quotas Valor % 

SILVANA TORRES FERNANDES 1.500.000 1.500.000,00 100% 

TOTAL 1.500.000 1.500.000,00 100% 

DA CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS-CONSTITUTIVOS 

À vista da modificação ora ajustada neste instrumento a titular delibera a consolidação dos atos 

constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL.  

A empresa é constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada com a 

denominação MÁXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI — EPP. 
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32 ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MÁXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 47.581358/0001-71 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SEDE.  

A empresa tem sua sede à Rua Padre Rossini Cândido, n2  96, sala 416 do Ed. Garden Businnes, Bairro 

Centro/Plano Diretor, Contagem/MG CEP: 32.040-030. 

CLÁUSULA TERCEIRA—DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO.  

A empresa iniciou as suas atividades na data do registro da constituição. 

CLÁUSULA QUARTA— DO OBJETO SOCIAL.  

O objeto social é: 

Obras de urbanização — ruas e calçadas; 

Construção de redes de abastecimentos de agua, coleta de esgoto e construções correlatas; 

Construção de rodovias e ferrovias; 

Construção de obras de arte especiais; 

Manutenção de redes de distribuição de energias elétrica; 

Construção de estações de redes de distribuição de energias elétrica; 

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; 

Medição e consumo de energia elétrica, gás e água; 

Serviços combinados para apoio a edifícios; 

Limpeza em prédio e edifícios; 

Imunização e controle de pragas urbanas; 

Atividade de limpeza de caixa de água e de gordura e tratamento de piscina; 

Serviço de conservação e limpeza; 

Locação de veículos, máquinas equipamentos; 

Serviços de portaria e recepção. 

CLÁUSULA QUINTA — DO CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social é R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado em 

moeda corrente do País; destinado ao titular conforme descrito abaixo. 

Titular Quotas Valor % 

SILVANA TORRES FERNANDES 1300.000 1.500.000,00 100% 

TOTAL 1.500.000 1.500.000,00 100% 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - Nos termos do art.1.052 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a responsabilidade do 

titular e restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  

O titular declara que não possui outra empresa EIRELI. 
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32 ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MÁXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 
CNRI: 47.581.558/0001-71 

CLÁUSULA SEXTA — DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA.  

A administração da empresa cabe a titular SILVANA TORRES FERNANDES, com poderes e atribuições de 

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DA RETIRADA PRO-LABORE.  

A titular SILVANA TORRES FERNANDES poderá a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício 

da gerência, a título de pró-labore. 

CLÁUSULA OITAVA— DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.  

Nos termos da legislação vigente, o exercício financeiro/contábil coincide com o ano civil, ou seja, do dia 12  

de janeiro a 31 de dezembro, sendo que a cada período de doze meses proceder-se-á ao Balanço Geral da 

Sociedade, cujo Lucro ou Prejuízo verificado será, por opção dos sócios capitalistas, lançados em conta de 

reserva ou distribuído entre eles. 

CLÁUSULA NONA — DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO TITULAR.  

Falecendo ou sendo interditada a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, 

sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) 

remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em 

relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS FILIAIS  

A empresa não possui filial, reservando-se, porém, no direito de criá-las a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HABILITAÇÃO LEGAL E FORO.  

A titular SILVANA TORRES FERNANDES declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 

falimentar, de prevaricação, suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade, por oportuno, elegem o foro da comarca de Belo Horizonte — MG, sem exceção de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para os casos omissos e ações, fundadas sobre o presente contrato. 

(art. 1.011, § 12, CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.  

Ao Término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de 

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 

1.065, ccizooz) 
Parágrafo único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2°  e art. 1.078, CC/2002). 
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32 ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MÃXIMUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 

CNPJ: 47.581.558/0001-71 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DELIBERAÇÕES  

As deliberações sociais e modificações do Contrato Social serão por reunião do sócio, e de alteração 

contratual, ficando dispensada de convocação, quando houver comparecimento da totalidade de sócios. 

Parágrafo único: A sociedade reger-se á pelo disposto nos artigos 1.052 e 1.087 da lei 10.406/2002 e 

supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas. 

E, por estar assim justa e contratado, assina o presente instrumento em 01 via. 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2017. 

SILVANA TORRES FERNANDES 

CPF: 599.822.506-63 

Titular 
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Registro Digital 
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Identificação do Processo 
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