
 
 

 

Página 1 de 14 
Licitação MDF 07/2018 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 07/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
PROCESSO INTERNO N°: 119/2018 – ECM: 49061.  

 
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução das obras 
de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro – Minascentro, no 
Município de Belo Horizonte/MG. 
 
 
 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

RECORRENTE: Sengel Construções Ltda 

 

RECORRIDOS: 1. EPO construções Ltda; 
2. Comissão Permanente de Licitação da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG. 

 

 

1. DO RELATÓRIO 
 

Trata-se do processo licitatório LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 – MODO DE 
DISPUTA FECHADO, que objetiva a contratação de empresa ou consórcio de empresas 
para a execução das obras de revitalização do Centro Mineiro de Promoções Israel 
Pinheiro – Minascentro, no Município de Belo Horizonte/MG, conforme especificação 
contida no Edital e em seus Anexos, com sessões públicas realizada nos dias 18, 20, 24 
e 27 de abril do ano corrente. 
 
Iniciada a sessão em 18.04.18 e ultrapassada a fase de credenciamento, foram abertos 
os envelopes contendo as propostas de preços dos participantes, classificando-as na 
seguinte ordem, de acordo com o critério de julgamento: 
 
1º - EPO CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 22.972.137,91 
2º - SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA. – R$ 23.361.874,22 
3º - DIGICOMP ENGENHARIA LTDA. – R$ 23.569.897,05 
4º - CONSÓRCIO CONATA/ITAMARACÁ/INFRACON/CONVAP – R$ 23.570.994,68 
5º - GERAES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. – R$ 23.658.692,04 
6º - CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA/CINZEL – MINASCENTRO – R$ 25.744.559,47 
7º - UPTEC – CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. – R$ 25.801.727,13 
8º - KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S.A. – R$ 26.226.404,48 
9º - EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA. – R$ 26.227.024,25 
10º - CONSTRUTORA GUIA LTDA. – R$ 26.975.129,15 
11º - CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA. – R$ 27.677.810,55 
12º - CONTARPP ENGENHARIA LTDA. – R$ 27.769.712,29 
13º - RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA – R$ 28.500.437,40 
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A sessão foi suspensa para verificação dos itens da Proposta de Preços apresentada pela 
melhor classificada - EPO Construções Ltda, agendando o seu retorno para 20.04.18. 
 
Reiniciada a sessão na data marcada, a CPEL, após analisar a proposta de preço, 
entendeu que para conclusão da análise da efetividade da proposta seria necessário que 
a EPO Construções Ltda. demonstrasse a exequibilidade do item 31.04.01 da proposta 
de preços (Modelo CARRIER 30RBA150226SO - Capacidade 150,4TR). A demonstração 
da exequibilidade deste item se fazia necessária tendo em vista que, no preço de 
referência da Codemig, o item foi orçado com preço unitário de R$1.276.053,87 e preço 
total de R$3.828.161,61, ao passo que, na proposta de preço do licitante, o item foi orçado 
com preço unitário de R$572.868,46 e preço total de R$1.718.605,38. O valor total do 
item, na proposta de preço, correspondeu a 44,894% do valor total do item no preço de 
referência. Além disso, o item representou 7,481% no preço global da proposta, 
percentual, portanto, significativo suficiente para demandar a comprovação da sua 
exequibilidade. 
 
A licitante EPO ficou intimada a demonstrar a exequibilidade do item supramencionado, 
nos termos do item 12.2 do edital, com a suspensão da sessão e retorno agendado para 
24.04.18, às 14:00. 
 
No retorno da sessão, em 24.04.18, a CPEL informou aos presentes que a documentação 
de comprovação da efetividade da proposta foi apresentada pela EPO Construções Ltda. 
dentro do prazo fixado. Após análise, a CPEL entendeu por bem realizar diligência, 
pleiteando uma declaração complementar à licitante. No dia 24/04/2018, foi realizada a 
diligência, por correio eletrônico, tendo a declaração solicitada sido recebida pela 
Comissão de Licitação.  
 
Analisada a proposta, com o auxílio da área técnica, ela foi considerada efetiva, nos 
termos do Relatório de Análise da Proposta, integrante do Processo Interno. A CPEL 
informou ao licitante, contudo, que o valor ofertado no item “31.17.03 - Fornecimento e 
instalação de suportes, conexões, etc”. estava acima do preço de referência. 
 
Diante deste fato, passou-se à fase de negociação prevista no item 13 do Edital. Na 
negociação, a EPO Construções Ltda. ofertou desconto de R$ 1.652,04 incidente sobre 
o item “31.17.03 - Fornecimento e instalação de suportes, conexões, etc”. O representante 
da licitante informou não ter mais descontos a oferecer. Diante do desconto apresentado, 
o valor total do item 31.17.03 passou de R$ 9.852,23 para R$ 8.200,19, passando, 
portanto, a ficar igual ao valor do item no preço de referência e, consequentemente, 
definitivamente efetivo, nos termos do edital. A licitante ficou intimada a apresentar a 
proposta de preço ajustada ao desconto ofertado até o dia 26.04.18, até às 18:00, 
mediante protocolo na sede da Codemig, na rua Manaus, 467, Santa Efigênia, Belo 
Horizonte – MG. 
 
Ato seguido, procedeu-se à abertura do envelope contendo os documentos de Habilitação 
da licitante EPO Construções Ltda., nos termos do item 14 do edital. Para análise dos 
documentos de habilitação, a CPEL, às 14:45 suspendeu a sessão remarcando o seu 
retorno para o dia 27.04.18 às 14:00hs. 
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Na sessão em continuidade, a CPEL, após análise da documentação de habilitação, com 
o apoio da Gerência de Engenharia da CODEMIG, concluiu pela habilitação da licitante, 
declarando a EPO CONSTRUÇÕES LTDA vencedora do certame, com proposta 
comercial no valor final de R$22.970.485,87. 
 
Houve manifestação de intenção recursal pelas licitantes Sengel Construções Ltda e 
Geraes Arquitetura e Engenharia Ltda, alegando que:  
 

• Sengel Construções Ltda: “Por não termos acessos às documentações da empresa 
EPO, os motivos/razões do recurso virão após vistas no processo dentro do prazo 
regular”.  

 

• Geraes Arquitetura e Engenharia Ltda: “1) Proposta de preço (comercial) apresentada 
em desacordo com o Edital; 2) Atestados de capacidade técnica em desacordo com o 
Edital; 3) Documentação incompleta”. 

 
Ficou registrada a concessão dos prazos de 5(cinco) dias úteis para apresentação das 
razões de recurso, corrente de 02.05.2018 a 08.05.2018 e para apresentação de 
contrarrazões corrente de 09.05.2018 a 15.05.2018. 

 
As razões recursais foram protocoladas na CODEMIG em 08.05.2018 às 15:06 horas - 
protocolo 008872-2/2 – pela Sengel Construções Ltda, com registro de contrarrazões da 
EPO Construções Ltda em 15.05.2018, às 15:21 – protocolo 008997-1/2. 
 

2. DA SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO 
 

O Recorrente se insurge contra o resultado do certame, alegando em síntese: 
 

• Que existem irregularidades na documentação de habilitação da EPO; 

• Que, relativamente ao item 14.5.I, a certidão de inscrição no CREA apresentada pela 
EPO consta valores discrepantes do capital social em relação à última alteração do 
contrato social e ao balanço patrimonial apresentados pela mesma (R$200.000,00 x 
R$6.600.000,00). Ou seja, a EPO alterou seu capital social e não atualizou a certidão 
do CREA; 

• Que a diferença no valor do capital social torna a certidão do CREA/MG inválida, vez 
que própria certidão esclarece que a mesma perde validade caso haja qualquer 
modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos, não restando cumprido, 
portanto, o requisito de habilitação; 

• Que a certidão do CREA é datada de 17/04/2018 e a alteração contratual data de 
18/01/2016, o que demonstra que a certidão apresentada pela EPO já era inválida 
desde a sua emissão, assumindo a Recorrida o risco de descumprimento da 
formalidade prevista no Edital; 

• Que o CREA, ao responder a pedido de esclarecimentos solicitados pela Recorrente, 
reconheceu que a certidão da Recorrida perde a validade automaticamente, conforme 
informações constantes do documento anexo ao recurso interposto; 
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• Que a jurisprudência aponta a legalidade da inabilitação de licitantes que apresentaram 
certidão do CREA desatualizada, citando acórdãos do TRF5 – AG 
63654020134050000, de 22/08/2013 e TJDF – APC 2010 01 1 152663-3, de 
18/12/2013; 

• Que, relativamente ao item 14.5.III, exige-se que os licitantes comprovem o vínculo 
empregatício dos responsáveis técnicos constantes dos atestados de capacidade 
técnica apresentados; 

• Que a exigência é clara quanto ao modo de comprovação: (i) cópia da CTPS assinada, 
acompanhada de Guia de Recolhimento do FGTS, no caso de vínculo trabalhista; (ii) 
contrato civil de prestação de serviços, no caso de vínculo contratual; ou (iii) contrato 
social da empresa, no caso de vínculo societário; 

• Que para a comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos Jailson Eduardo Souza 
e Edson Moacir da Silva Neiva, detentores das CAT’s 1420180002818 e 
1420180002819, respectivamente, a empresa EPO não apresentou o contrato de 
prestação de serviços, deixando de cumprir a exigência editalícia; 

• Que a própria CPEL, em casos recentes, declarou a inabilitação de licitantes que 
deixaram de apresentar a documentação necessária para a comprovação do vínculo 
dos respectivos responsáveis técnicos, citando, como exemplo, a ata de julgamento da 
habilitação da Concorrência 01/2017 e Concorrência 15/2016; 

• Que, além do fato da ausência dos contratos de prestação de serviços se referir a 
documento expressamente exigido pelo edital, a não comprovação do vínculo do 
responsável técnico implica em risco real para a Adm. Pública no tocante à efetiva 
capacidade da empresa para a execução do objeto licitado; 

• Que, tanto nos termos da Lei 8.666/93, quanto da legislação do CONFEA, a 
qualificação técnica do profissional, enquanto requisito de habilitação, refere-se ao fato 
de a empresa possuir em sua equipe profissional detentor de responsabilidade técnica 
por execução de obra ou serviços de características semelhantes àquele licitado, 
sendo que a ausência de comprovação do vínculo do responsável técnico detentor de 
uma CAT desqualifica o atestado para fins de qualificação técnica da empresa; 

• Que o STJ, ao interpretar a Lei 8.666/93, decidiu que a “indicação de profissionais 
técnicos responsáveis pelos serviços de engenharia é uma garantia da Administração” 
(STJ – RMS 39.883/MT, DJe 03/02/2014); 

• Que os atestados emitidos pela EPO, em nome dos profissionais que não tiveram seus 
vínculos comprovados, eram absolutamente necessários para a qualificação técnica 
profissional e operacional da licitante e, não sendo os mesmos válidos, pelas razões 
expostas, tem-se que a Recorrida não comprovou as exigências constantes dos itens 
14.5.III e 14.5.IV do Edital; 

• Que a ausência de comprovação dos vínculos dos RT’s não pode ser suprida pela 
apresentação do Termo de Compromisso assinados pelos citados profissionais, nos 
termos do item 14.7.VI do Edital, vez que se trata de exigência distinta daquela prevista 
no item 14.5.III.  

• Que o profissional Edson Moacir da Silva Neiva sequer apresentou referido Termo de 
Compromisso, deixando de cumprir, também, a exigência do item 14.7.VI do Edital; 
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• Que em relação ao balanço patrimonial, o item 14.6.II, ao utilizar a expressão “na forma 
da lei”, permitiu a apresentação da documentação na forma eletrônica, a saber, por 
meio de Escrituração Contábil Digital – ECD, operacionalizada por meio do SPED, 
sendo que o recibo de entrega do SPED é documento que comprova a autenticação 
dos livros contábeis digitais, dispensando a autenticação feita pela Junta Comercial; 

• Que para as empresas que se submetem ao regime da ECD, os balanços patrimoniais 
e demonstrações contábeis a serem apresentados “na forma da lei” devem ser 
extraídos do SPED e serem acompanhados do respectivo recibo de entrega do SPED; 

• Que a EPO não apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 
extraídos do SPED e, contraditoriamente, apresentou recibo de entrega do próprio 
SPED, o qual não se refere aos documentos citados, vez que o balanço patrimonial e 
as demonstrações contábeis apresentados foram elaborados após o ano de 2017; 

• Que só esse fato já constitui motivo para a inabilitação da Recorrida. Não obstante, os 
índices contábeis por ela apresentados não foram extraídos do balanço apresentado, 
descumprindo o item 14.6.II do Edital; 

• Que, quanto aos atestados apresentados para os fins de qualificação técnica, itens 
14.5.II e IV do Edital, os três atestados contém irregularidades, no tocante às certidões 
emitidas pelo CREA; 

• Que a Recorrente já solicitou esclarecimento ao CREA/MG que, por sua vez, decidiu 
instaurar procedimento de investigação para apuração da regularidade das CAT’s e 
atestados apresentados pela EPO, conforme documento anexado ao recurso 
apresentado pelo SENGEL; 

• Que, relativamente ao atestado emitido pela Starx Fundo de Investimento Imobiliário – 
CAT 1420180002818, o signatário do mesmo – Gilmar Dias dos Santos – não possui 
autorização para representar o Fundo Starx, conforme art.3º do Regulamento do 
Fundo; 

• Que, além disso, o reconhecimento da firma na assinatura do Gilmar Dias dos Santos 
refere-se à firma de um terceiro, José Marcílio Nunes Filho (fls. 1.412 do processo), 
ficando a irregularidade evidente se comparada ao outro atestado apresentado pela 
Recorrida (fls. 1422 do processo), onde consta de fato a assinatura do próprio José 
Marcílio Nunes Filho; 

• Que, ainda em relação à CAT 1420180002818, as obras e serviços em questão tiveram 
início em abril de 2013 e conclusão em janeiro de 2017, sendo que a ART 
14201800000004451836 à ela vinculada foi registrada somente em 12/04/2018, ou 
seja, após o início e conclusão das obras, contrariando a Resolução CONFEA 
1025/2009.  

• Que, além disso, tem-se que o início das obras constantes do mencionado atestado se 
deu não só antes do registro da respectiva ART, como também antes do próprio 
registro da EPO no CREA, conforme Certidão de Registro e Quitação constante das 
fls. 1385 do processo; 

• Que, relativamente às CAT’s 1420180002830, 1420180002819 e atestados a elas 
vinculados, podem ser apontadas as mesmas irregularidades do atestado e CAT 
anteriores; 
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• Que, diante de todas as irregularidades destacadas nos atestados de qualificação 
técnica, os mesmos devem ser desconsiderados, com a consequente inabilitação da 
EPO por descumprimento do item 14.5, II e IV, do Edital;  

• Que a manutenção da habilitação da EPO representa violação aos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, além das regras expressas do 
Edital; 

• Por todo o exposto, requer a reforma da decisão da CPEL que declarou a habilitação 
da EPO para que seja declarada a sua inabilitação, nos termos do item 14.14 do Edital. 

 

3. DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 
 

Em sua defesa, a Recorrida EPO Construções Ltda alegou, em síntese: 

 

• Que a Recorrente, não tendo argumentos diretamente ligados ao evento licitatório, nem 
fôlego para disputa de preço, perturba o andamento dos trabalhos da CPEL trazendo 
à apreciação argumentos falaciosos, sem amparo legal, e elementos que não integram 
o escopo licitatório; 

• Que a desclassificação de proposta ofertada por licitante não deve se ater tão-somente 
ao formalismo contido na lei ou edital, devendo a ação do julgador estar pautada no 
princípio da razoabilidade, buscando a adequação entre meio e fins, na salvaguarda 
dos interesses públicos; 

• Que o pedido formulado para Recorrente esbarra nos preceitos doutrinários e 
jurisprudenciais de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
quando o ato alcança sua finalidade pública específica, especialmente porque a 
Recorrida cumpriu absolutamente todas as regras do Edital e ofertou o menor preço; 

• Que a alegação da Recorrente de que os documentos acostados pela Recorrida são 
inválidos demonstra o desconhecimento da mesma na interpretação do que neles se 
contém e, especialmente, da interpretação hermenêutica que os tribunais pátrios lhes 
atribuem, pelo viés do Dir. Administrativo, se prendendo a questões ‘burocráticas’ de 
argumentação para tentar descaracterizar o conteúdo do mérito; 

• Que, segundo a Lei 13.303/16, a empresa estatal deverá, na elaboração do edital, 
restringir-se ao bastante para comprovar as capacidades técnicas e econômicas dos 
licitantes; 

• Que em relação às alegações de descumprimento do item 14.5.I do Edital, as provas 
de inscrição da empresa e de seus respectivos Responsáveis Técnicos no CREA/MG 
são as que foram devidamente comprovadas com as CAT’s emitidas pelo próprio 
CREA, sendo impossível a Recorrente insurgir-se contra ato emanado pelo próprio 
Conselho de Classe; 

• Que a Recorrida solicitou regularização junto ao CREA/MG em 11.05.18, destacando-
se que o fato de o capital social estar diferente no CREA não compromete a 
qualificação técnica da empresa junto ao órgão; 

• Que em relação às alegações de descumprimento do item 14.5.IIII do Edital, no que se 
refere à comprovação do vínculo dos Responsáveis Técnicos, a jurisprudência informa 
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acerca da desnecessidade de o licitante possuir, em seu quadro permanente, no 
momento da licitação, profissional que esteja em condições de prestar os serviços 
objeto do certame, devendo a comprovação do vínculo ocorrer somente no momento 
da execução de um possível contrato, sob pena de comprometer a natureza da 
competição, citando acórdãos do TJMG – Cv 1.0024.11.114309-5/001, de 28.02.2013; 
TCU – Acórdão 2297/2008 Plenário e TCU – Acórdão 1758 Plenário; 

• Que, não obstante a jurisprudência colacionada, a Recorrida apresentou os contratos 
de Prestação de Serviço, tendo sido esses documentos aceitos pelo CREA e os 
profissionais devidamente incluídos no quadro técnico da EPO, razão pela qual a 
Recorrida entende que o vínculo estaria comprovado com a emissão das Certidões de 
Acervo Técnico pelo CREA; 

• Que relativamente à inobservância do item 14.6.II do Edital, afirma a Recorrida que o 
recibo de SPED, relativo às demonstrações financeiras do exercício social de 2016, foi 
apresentado somente para demonstrar a regularidade da empresa no exercício anterior 
vigente, sendo que as demonstrações financeiras apresentadas se referem ao 
exercício social de 2017, tendo sido devidamente assinadas pelos contabilistas 
responsáveis, atendendo o requisito do Edital;  

• Que, com relação a alegação de irregularidade dos atestados de capacidade técnica 
apresentados pela EPO, os mesmos atendem aos requisitos do Edital; 

• Que, conforme Declaração anexa às contrarrazões, houve delegação dos poderes do 
Gilmar dos Santos para representar a StarX; 

• Que a declaração prestada pela StarX ao CREA/MG, comprovando a representação 
do Fundo, para fins do procedimento investigatório instaurado por aquele órgão, 
sepulta as alegações de falta de representatividade do Fundo; 

• Que o reconhecimento de firma contendo a assinatura de Gilmar Dias e selo m nome 
de José Marcílio constitui erro cartorário, que não pode ser atribuído à Recorrida e, 
menos ainda, justificar a sua desclassificação, vez que o Edital não contém exigência 
de reconhecer-se firma nos documentos; 

• Que, quanto à alegada desobediência à Resolução CONFEA 1025/2009 na emissão 
das CAT’s, a Recorrida esclarece que a Resolução 1050/2013, também do CONFEA, 
permite o registro de ART posterior à data de execução e conclusão das obras, fixando 
os critérios e procedimentos para a regularização de obras e serviços de engenharia 
concluídos sem a devida ART; 

• Que a Baixa da ART 4451836 foi realizada corretamente no mesmo período da 
conclusão das obras, razão pela qual a Recorrida não cometeu nenhuma 
irregularidade; 

• Que no tocante à alegação de que o início das obras se deu antes do próprio registro 
da EPO no CREA, a Recorrida esclarece que anteriormente era denominada “Equipe 
de Engenheiros” e teve sua razão social e atividades alteradas perante a Junta 
Comercial em 2011 (2ª alteração contratual) e que o registro no CREA realmente 
ocorreu tardiamente, em 15.10.14, mas que já continha, em seu portfólio, a expertise 
necessária ao bom desempenho de seu objeto contratual; 
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• Requer, por todo o exposto, seja dado provimento às contrarrazões apresentadas para 
manutenção da decisão de adjudicou o resultado da habilitação à EPO Construções 
Ltda; 

• Requer, ainda, a incidência da Recorrente SENGEL nos termos do art.335 do Código 
Penal e, liminarmente, a realização de diligência para comprovar as alegações contida 
na peça ora apresentada, de acordo com o art.56, §2º da Lei 13.303/2016. 

 

Em 08/05/2018 a Codemge recebeu ofício oriundo do Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA-MG informando que foi aberto procedimento de investigação para 

apurar a higidez das Certidões de Acervo Técnico (CATs) nº 1420180002818 e 

1420180002819. 

 

Em 18/05/2018 a Codemge recebeu novo ofício oriundo do CREA-MG informando que a 

apuração da iniciada ainda estava em andamento e que, em razão disso, as CATs nº 

1420180002818 e 1420180002819, emitidas pelo CREA-MG, estão suspensas em sua 

validade até a conclusão da investigação que, a teor da petição apresentada pela EPO 

Construções Ltda.. foi prorrogada pelo prazo de 120 dias. 

 

É o relatório. 

 

4. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
Cabe à Comissão Permanente de Licitação, nos termos do artigo 30, inciso II, do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG, receber os recursos, 
apreciar sua admissibilidade, julgar e encaminhar à autoridade administrativa para 
decisão final. 
 
O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada da 
intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispôs o 
item 15.1 do Edital.  
 
Manifestada a intenção de recorrer e protocolizadas as razões de recurso 
tempestivamente, entendemos que o recurso cumpre os requisitos de admissibilidade. 
 
Quanto à legislação aplicável à matéria, nossa Magna Carta consagra entre seus 
princípios que "a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade..." (art. 37, CF/88). 
 
Em nível infraconstitucional, o legislador estabeleceu a licitação como o procedimento 
destinado a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, dentre as que preencherem os requisitos 
legais. 
 
A Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, denominada "Lei das Estatais", que dispõe sobre 
o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, disciplinou, com fundamento no art. 173, 
§1°, III da Constituição Federal de 1988, o novo regime de licitações e contratos próprio 
das referidas empresas, em substituição ao anterior, disciplinado pela Lei 8.666/93.  
 
Sendo a Lei n° 13.303/16 a única legislação aplicável ao novo regime de licitações e 
contratos próprio das empresas estatais e, como dito, em substituição ao anterior 
disciplinado pela Lei 8.666/93, temos a considerar que o artigo 28 do referido diploma, 
que mantem o conceito de precedência de licitação para as contratações. 
 
E, ainda, de acordo com a citada Lei, o art. 31 assim disciplina: “As licitações realizadas 
e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista 
destinam-se a assegurar a seleção mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de 
vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 
superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, 
do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da 
obtenção de competitividade e do julgamento objetivo”, inteligência do artigo 31 da Lei 
13.303/16. 
 
Dito isto, passamos à análise dos motivos apresentados em recurso que ataca a decisão 
prolatada no certame. 
 

4.1. Da alegação de invalidade da certidão  
 
A recorrente alega a invalidade da certidão de fls. 1385-1387, sob o argumento de que a 
certidão de inscrição no CREA apresentada pela EPO consta valores discrepantes do 
capital social em relação à última alteração do contrato social e ao balanço patrimonial 
apresentados pela mesma (R$200.000,00 x R$6.600.000,00). Ou seja, a EPO alterou seu 
capital social e não atualizou a certidão do CREA. 
 
A EPO, em contrarrazões, alega que solicitou regularização junto ao CREA-MG em 
11/05/2018 e que tal fato não compromete a qualificação técnica da empresa junto ao 
órgão. 
 
A impugnação apresentada questiona a validade de certidão de habilitação da pessoa 
jurídica licitante (fls. 1385-1387), exigida no item 14.5.I do Edital. A certidão emitida 
contém ressalva de que “a certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos”. 
 
Considerando a mudança do capital social da EPO Construções Ltda. de R$200.000,00 
para R$6.600.000,00 (fato incontroverso), entendo assistir razão ao recorrente. 
 
A certidão de fls. 1385-1387 deve ser considerada inválida, à luz da ressalva contida em 
seu próprio texto, e, portanto, imprestável para os fins a que se propõe. Não há como 
considerar válido documento que seu próprio emitente afirma ser inválido. 
 
Por essa razão, deve ser revista a decisão de habilitação da licitante EPO Construções 
Ltda., para INABILITÁ-LA por ausência da comprovação da regularidade da inscrição da 
empresa, nos termos do item 14.5.I e 14.14.I do edital. 
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4.2. Do vínculo dos responsáveis técnicos com a licitante 

 
Alega a recorrente que a EPO Construções Ltda. não logrou êxito em demonstrar o 
vínculo com os responsáveis técnicos indicados, nos termos do edital. Alega que para 
a comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos Jailson Eduardo Souza e Edson 
Moacir da Silva Neiva, detentores das CAT’s 1420180002818 e 1420180002819, 
respectivamente, a empresa EPO não apresentou o contrato de prestação de 
serviços, deixando de cumprir a exigência editalícia. 
 
Em resposta, a EPO alegou que as Certidões de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA-
MG, servem para comprovar o vínculo, razão pela qual não haveria qualquer 
ilegalidade a ser sanada. 
 
Á exigência de comprovação de vínculo entre o responsável técnico e o licitante é 
medida de segurança para a administração pública. A exigência de vínculo, em tese, 
pode ser feita no momento da realização da licitação, no momento da contratação ou 
mesmo no momento da execução do contrato. 
 
Observa-se que, nesta licitação, a administração, ao elaborar o edital, determinou que 
o vínculo seja comprovado no momento da habilitação técnica do licitante e, ainda, 
elencou as formas de comprovação de vínculo (item 14.5.III). 
 
Em apreço ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, 
entendo que a CPEL deve se ater, preferencialmente, ao conteúdo literal do edital, 
devendo outras formas de interpretação ser restritas a hipóteses lacunosas. 
 
No caso em exame, observa-se que o licitante vencedor deixou de apresentar o 
documento comprovando o vínculo, na forma do edital, entre responsável técnico e 
licitante, especialmente para os Sr. Jailson Eduardo Souza e Edson Moacir da Silva 
Neiva. 
 
Por essa razão, por não haver comprovação adequada do vínculo do licitante com os 
responsáveis técnicos supramencionados, deve ser revista a decisão de habilitação da 
licitante EPO Construções Ltda., para INABILITÁ-LA, nos termos do item 14.5.III e 14.14.I 
do edital. 

 
4.3. Do termo de compromisso acerca dos responsáveis técnicos pela execução 

das obras e serviços  
 

Alega a recorrente que a licitante deixou de apresentar o termo de compromisso do 
profissional Edson Moacir da Silva Neiva, deixando de cumprir a exigência do item 14.7.VI 
do Edital; 
 
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente. De fato, não há no caderno processual o termo 
de compromisso apresentado pelo Sr. Edson, razão pela qual entendo estar incompleta 
a documentação de habilitação técnica da licitante. 
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Por essa razão, deve ser revista a decisão de habilitação da licitante EPO Construções 
Ltda., para INABILITÁ-LA por ausência do termo de compromisso assinado pelo Sr. 
Edson Moacir da Silva Neiva, nos termos do item 14.7.VI e 14.14.I do edital. 
 

4.4. Da habilitação econômico-financeira 

 
Alega a recorrente que a EPO não apresentou o balanço patrimonial, na forma 
exigida em lei, razão pela qual não teria atendido ao requisito previsto no item 14.6.II 
do Edital. 
 
Alega que o balanço deveria ter sido extraído, obrigatoriamente, do SPED. Alega que, 
de forma contraditória, a EPO apresentou balanço do ano de 2017 e recibo de entrega 
de demonstrações financeiras referente ao ano de 2016. 
 
O balanço patrimonial, exigido como um dos documentos de habilitação econômico-
financeira, visa a comprovar que a licitante atende aos índices econômicos exigidos. 
 
Ao exigir que o balanço seja apresentado na forma da lei, pretende-se que a 
demonstração contábil seja apresentada em forma mercantil, como preconiza a 
legislação tributária. Contudo, em nenhum momento o edital faz menção ao SPED. 
 
Nem deveria, tendo em vista que o que confere validade a uma demonstração 
financeira é a assinatura por um profissional habilitado. A demonstração financeira é 
peça de trabalho do contador, profissional responsável por produzi-la. Ao apresentar 
a peça contábil assinada pelo contador e pelo representante legal da empresa, a 
licitante indica que o documento é válido e corresponde com a realidade dos fatos. 
Trata-se de uma presunção juris tantum, ou seja, que comporta prova em contrário. 
 
No caso em exame, a recorrente não apresentou nenhum elemento de prova capaz 
de infirmar o balaço patrimonial apresentado. 
 
No tocante ao fato de ter apresentado demonstração financeira do ano de 2017, não 
vejo qualquer irregularidade. A licitante poderia ter apresentado o balanço patrimonial 
correspondente ao ano de 2016, já que o edital exige que se apresente o balanço 
patrimonial do último exercício social, desde que exigível.  
 
A exigibilidade do balanço para as sociedades limitadas, nos termos da legislação 
fiscal (Instrução Normativa RFB Nº 1774, de 22 de dezembro de 2017, art. 5º), dá-se 
a partir de 1º de julho do ano subsequente. 
 
É indubitável que, à luz do conteúdo material da exigência do edital, a apresentação 
de balanço patrimonial mais recente é melhor que a apresentação do balanço 
patrimonial mais antigo. Admitir o balanço patrimonial mais antigo não pode afastar a 
possibilidade de ser apresentado o balanço patrimonial mais recente. 
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Por fim, no tocante ao fato de a licitante EPO ter apresentado o protocolo das 
demonstrações de 2016 e ter apresentado o balanço de 2017, novamente entendo 
não ter razão a recorrente. 
 
A exigência do edital foi cumprida quando a licitante apresentou o balanço patrimonial 
de 2017. A apresentação do protocolo de entrega das demonstrações financeiras de 
2016 apenas comprova que o referido documento foi entregue à receita federal no 
prazo legal, não interferindo, de maneira nenhuma, na demonstração contábil de 
2017, que é o documento válido e suficiente para cumprir a exigência do edital. 
 
Portanto, as impugnações acerca da habilitação econômico-financeira devem ser 
rejeitadas, pelos fundamentos acima expostos. 
 

4.5. Da alegação de irregularidade dos três atestados de capacidade técnica 
apresentados pela EPO 

 
A EPO apresentou as seguintes certidões de acervo técnico: 
 

• CAT 1420180002818 – Contratante Starx Fundo de Investimento Imobiliário 
FII 

• CAT 1420180002830 – Contratante Starx Fundo de Investimento Imobiliário 
FII 

• CAT 1420180002819 – Contratante BH Outlet Empreendimentos Ltda. 
 
A recorrente alega que há irregularidades nas três certidões. Na CAT 1420180002818, 
alega, em síntese, que há irregularidade na assinatura do responsável pelo Fundo no 
atestado técnico de fls. 1403-1412. Alega também que há irregularidade quando ao 
momento de registro da ART correspondente a esta CAT. 
 
Em relação à CAT 1420180002830, alegar existirem os mesmos vícios da CAT 
supramencionada. 
 
Por fim, em relação à CAT 1420180002819, alega haver os mesmos vícios de data 
existentes nas CATs supramencionadas. 
 
Em sua defesa, a EPO alega que a assinatura do representante legal do fundo STARX 
está correta. Para fundamentar, junta documentos, em especial a declaração de fl. 
1686 que ratifica os poderes ao Sr. Gilmar Dias dos Santos para assinar pelo fundo. 
 
Em relação à irregularidade das datas, alega que a Resolução do CONFEA 
1.050/2013 permite o registro de ART posterior à data de execução e conclusão das 
obras, fixando os critérios e os procedimentos para a regularização de obras e 
serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. Alega que realizou tais procedimentos, razão pela 
qual não há qualquer irregularidade nas certidões. 
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Sob esse tema, é importante destacar o ofício de fl. 1722 remetido pelo CREA-MG 
para a Codemig em 18/05/2018, no qual o presidente da sucursal mineira do conselho 
profissional afirma que:  
 

“sem a apresentação de documentos que demonstrem de modo 
inquestionável a efetiva participação dos profissionais citados, 
as Certidões de acervo Técnico (CATs) nº 1420180002818 e 
1420180002819, emitidas pelo CREA-MG, estarão suspensas 
em sua validade até que, sendo concedido o prazo ora pedido, 
se comprove por documentos hábeis e irrefutáveis, a real 
participação dos profissionais.” 
 

Primeiramente, é importante esclarecer que não compete à Codemig, enquanto 
entidade promotora da licitação, afirmar validade ou invalidade de documento emitido 
por terceiros. 
 
Quando for questionada a validade de documento emitido por terceiro, compete à 
Codemig e à sua Comissão de Licitação analisar as existências dos requisitos 
mínimos de validade dos documentos e, se for o caso, promover diligência a fim de 
apurar a sua validade perante a entidade/órgão emitente. 
 
No caso em questão, a validade das CATs impugnadas é presumida e, segundo o 
próprio conteúdo do documento emitido eletronicamente, pode ser conferida no site 
www.crea-mg.org.br.  
 
Em diligência no referido site, para verificação da validade das CATs, observa-se que 
a CAT 1420180002830 apresenta-se válida, nesta data (22/05/2018). Quanto às CATs 
1420180002818 e 1420180002819, o sistema de consulta retorna a mensagem “Esta 
CAT não é válida”, conforme prints de tela abaixo colacionados. 

 
 

http://www.crea-mg.org.br/
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Tal informação é coerente com o ofício de fl. 1722, no qual o presidente do CREA-MG 
afirma estar a validade das referidas CATs suspensa, até a finalização do processo 
de investigação. 
 
Com base nesses fundamentos, deve ser revista a decisão de habilitação da licitante 
EPO Construções Ltda., para INABILITÁ-LA por invalidade das CATs 1420180002818 
e 1420180002819, nos termos do item 14.5.II e 14.14.I do edital. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
Pelo exposto, reconhecendo a invalidade da certidão de registro da EPO (item 4.1 desta 
decisão), reconhecendo a insuficiência da comprovação do vínculo de responsáveis 
técnicos (item 4.2 desta decisão), reconhecendo que não apresentado documento 
obrigatório (item 4.3 desta decisão) e reconhecendo a invalidade de CATs apresentadas 
(item 4.5 desta decisão) e usando da faculdade contida no item 15.5 do Edital, a Comissão 
Permanente de Licitação da CODEMIG decide conhecer do recurso interposto pela 
licitante SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA. para, no mérito, julgá-lo PROCEDENTE, 
reformando a decisão de fl. 1526, proferida em 27 de abril de 2018, que habilitou e 
declarou vencedora do certame a licitante EPO CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
Com a reforma da decisão, fica a licitante EPO CONSTRUÇÕES LTDA. INABILITADA e 
passa a ser necessária a reabertura do procedimento, designando-se nova sessão para 
o dia 25/05/2018, às 14:00, oportunidade em que será dado prosseguimento ao processo 
nos termos do seu edital. 
 
Na forma do mesmo item 15.5 do Edital, submete sua decisão à Autoridade Competente 
para decisão final.  
 
E, na conformidade do item 15.8 do Edital, a presente decisão, bem como a manifestação 
da autoridade competente, deverá ser publicada no site da CODEMIG, na página 
referente à licitação, para a produção dos jurídicos e legais efeitos, inclusive intimação 
dos participantes. 
 

Belo Horizonte, 22 de maio de 2018. 

 

 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA - Presidente 
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