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Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO SP 01/2020-RDC

PROCESSO: N.º 01-034.100/20-00

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso

e teto da galeria do Córrego do Leitão.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 10 de agosto de 2020, às 11:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação

nomeada  pela  Portaria  Conjunta  SMOBI/SUDECAP  nº  080/2020,  para  analisar  e  julgar  a

documentação  de  habilitação  apresentada  pela  licitante  RFJ  Construção  e  Engenharia  Ltda.,  no

âmbito da licitação SP 01/2020-RDC.

I.1 Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

A licitante apresentou adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e à

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 12.1.1 e 12.1.2 do Edital. 

I.2 Qualificação Técnica:

Foram apresentados pela licitante, atestados de capacidade técnica operacional em nome da

empresa Comim Construtora EIRELI. Verifica-se através da primeira alteração do contrato social da

licitante, que a Comim transferiu parte de seu acervo técnico operacional para a RFJ Construção e

Engenharia Ltda, através da subscrição de ações em aumento do capital social. Na mesma alteração

contratual,  foram  cedidos  pela  Comim  e  incorporados  ao  capital  social  da  RFJ  os  seguintes

equipamentos:

a) 01 escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009 pelo valor de R$130.000,00;

B) 01 rolo compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, pelo valor de R$100.000,00.
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Após a cessão do acervo técnico, a Comim cedeu todas as suas quotas para a RFJ Construtora

EIRELI, que passou a ser a sócia majoritária da licitante, conforme consta de sua primeira alteração

contratual. 

A CPL realizou diligência através do Of. CPL/ EXT/RFJ/16/2020, enviado em 29/07/2020,

solicitando que no prazo de 2 dias úteis, a licitante apresentasse manifestação acerca da transferência

de acervo técnico efetuado, juntando documentos comprobatórios da efetiva transferência de know-

how entre as empresas (equipamentos, pessoal, estrutura administrativa, contratos, etc), bem como

para juntar o laudo de avaliação contábil relativo à avaliação do acervo técnico transferido, utilizado

no aumento do capital social. Foi solicitado ainda o esclarecimento de dúvidas técnicas acerca dos

atestados apresentados.

Em  resposta,  apresentada  tempestivamente  em  31/07/2020,  a  licitante  asseverou  que  na

reorganização societária, a RFJ Construção não se restringiu a receber acervo técnico e maquinário,

pois  a  transferência  do  acervo  foi  acompanhada  da  efetiva  cessão  de  patrimônio  tangível,

configurado por  maquinários  e  veículos,  bem como pela  transferência  de recursos humanos,  em

diversas áreas da empresa cedente, para a cessionária. Afirmou ainda que a transferência de recursos

humanos se deu de forma estratégica, como forma de garantir as operações, nas áreas essenciais do

dia a dia de uma construtora e que foi preservada a compatibilidade entre os responsáveis técnicos

das duas empresas, como forma de se assegurar a efetiva capacidade técnico-operacional da RFJ

Construção e Engenharia Ltda. 

Com vistas a  comprovar  suas  alegações,  a  licitante  apresentou ata  de reunião  dos  sócios

cotistas, realizada em 30 de abril de 2020, onde foram deliberados e aprovados: i) a subcrição e

integralização das quotas mediante a incorporação ao capital social da Sociedade de parte do acervo

técnico operacional e de equipamentos de titularidade da então sócia Comim Construtora EIRELI; ii)

a transferência e cessão para a RFJ Construção de funcionários celetistas, de contratos de prestadores

de serviços, e ainda, de veículos de titularidade da Comim.

Foram juntados contratos de prestadores de serviços firmados com a Comim e termos de

cessão em favor da RFJ Construção tendo por objetos: serviços de motoboy, serviços de engenharia e

apoio administrativo,  serviços  de departamento  pessoal e administrativo,  Gestão administrativa e

financeira, Consultoria jurídica, serviços na área de orçamento e planejamento.  

Foram  apresentadas  também  cópias  de  carteiras  de  trabalho  de  empregados  da  Comim

transferidos para a RFJ Construção, nas funções de servente de obras, motoristas, analista financeiro,



 SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança, operador de rolo compactador, auxiliar

de escritório, coordenador administrativo e auxiliar de serviços gerais.

Foi apresentado ainda,  o  laudo de avaliação contábil  do acervo técnico,  datado de 2012,

ocasião que passou a constar do balanço da Comim Construtora EIRELI como ativo intangível,

conforme consta nos balanços patrimoniais da Comim de 2012-2018, anexos aos documentos. Juntou

também o balanço da Comim referente ao exercício de 2019, demonstrando a redução de seu ativo

intangível em virtude da transferência realizada. A licitante afirmou que “é perfeitamente possível

perceber a compatibilidade do valor integralizado no patrimônio da RFJ Construção e Engenharia

Ltda., com aquilo que fora avaliado e contabilizado pela empresa cedente, desde 2012, até 2020,

quando o ativo intangível  deixou de integrar  o  acervo da cedente  para passar  ao patrimônio  da

cessionária”. 

A licitante afirma que toda a operação foi lastreada nos requisitos de validade constantes do

Acórdão 2.444/2012 da lavra do TCU, citando o seguinte trecho do voto do relator:

20. Observe-se,  a  propósito,  que  a  integralização  de  ações  mediante  a
transferência de acervo técnico, da forma procedida pela EIT – Empresa Industrial
Técnica S/A em favor da EIT – Construções S/A, encontra respaldo na seara contábil.
Em artigo intitulado ‘Acervo técnico,  sua valorização e reconhecimento contábil’,
Wilson Alberto  Zappa Hoog,  após destacar  que ‘os  acervos  técnicos  representam
uma configuração de bens intangíveis’ que ‘comprovam toda a experiência adquirida
por uma célula social ao longo do exercício de sua atividade’, ressalta a ‘necessidade
de se escriturar no balanço patrimonial, especificamente no patrimônio líquido, os
valores relativos ao acervo técnico (...)

A  jurisprudência  do  TCU  tem  entendido  que  é  lícita  a  transferência  do  acervo  técnico

operacional  entre  pessoas  jurídicas,  decorrente  de  reorganização  empresarial,  desde  que

acompanhada da transferência parcial de patrimônio e profissionais. Vejamos algumas decisões:

12. No entanto, consoante amplamente demonstrado pela Serur, embora a questão
relativa à possibilidade da transferência de capacidade técnica  operacional  entre
pessoas  jurídicas  objeto  de  reestruturação  empresarial  não  tenha  merecido
tratamento  expresso  na  legislação  sobre  licitações,  esta  viabilidade  já  está
devidamente consagrada na doutrina e na jurisprudência brasileiras.

13. Com efeito, como bem assinalou a Serur,  além da transferência de parcela do
patrimônio tangível da empresa EIT – Empresa Industrial Técnica S/A para EIT –
Construções S/A, teria havido, também, a transmissão de parcela significativa do
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conjunto  subjetivo  de  variáveis  que  concorreram  para  a  formação  da  cultura
organizacional prevalecente na EIT – Empresa Industrial Técnica S/A.

14. Outro aspecto importante a ser destacado consiste em se levar em consideração,
na  aferição  da  validade  dos  atestados  apresentados,  a  existência  de  tratamento
expresso,  no  negócio  jurídico  que  tenha  formatado  a  operação  reestruturante,
quanto à divisão do acervo técnico da empresa. Isto porque, de acordo com o que for
determinado no negócio jurídico que ensejou a reformulação societária, haverá de
ser  dimensionada  a  extensão  e  aproveitamento  dos  atestados  técnicos  até  então
expedidos em favor das empresas envolvidas. (Acórdão 2444/2012 – Plenário Rel.
Min. Valmir Campelo)

A transferência de qualificação técnica pode se dar quando ocorre transferência
parcial de patrimônio e profissionais (Acórdão 1.108/2003, 2.071/2006, 634/2007,
2.603/2007 e 2.641/2010, todos do Plenário), conforme destacado naquele Voto e, ao
que indicam os elementos de convicção acima mencionados, teria ocorrido no caso
sob exame.(…) (Acórdão 1233/2013 – Plenário Min. Rel. José Jorge)

Ademais, o próprio Tribunal consignou que não cabe ao Tribunal avaliar a legalidade e

legitimidade de reestruturações de empresas que licitam ou contratam com a União:

“...  o  Tribunal  não  tem  fundamentação  jurídica  para  avaliar  a  legalidade  e
legitimidade de eventuais reestruturações de empresas que licitam ou contratam
com União. Entendo,  ademais,  que  o  Tribunal,  ao  contrário,  deve  continuar  no
processo de evolução da sua jurisprudência, como já o fez mediante as deliberações
mencionadas  no  item  20  anterior,  de  modo  a  acompanhar  a  dinâmica  das
modificações societárias que afetam o mundo empresarial globalizado, que impõe a
necessidade  de  alterações  na  organização  da  sociedade  para  a  sua  própria
sobrevivência, como bem disse o eminente Ministro emérito deste Tribunal Marcos
Vilaça,  ao  proferir  o  Voto  condutor  do  Acórdão  2071/2006  -  TCU  –
Plenário.”(acórdão 2444/2012 – Plenário, Min. Rel. Valmir Campelo)

Marçal Justen Filho defende que:

“Não é juridicamente  possível  “comercializar” a experiência  empresarial.  Mas é
cabível que a experiência seja preservada como decorrência de alterações subjetivas
que não alterem a identidade estrutural e funcional do seu titular. As hipóteses mais
comuns, no entanto, relacionam-se com os processos de reorganização empresarial.
Assim, por exemplo, a  trasnferência de um estabelecimento comercial, com todos os
seus atributos, permite a manutenção da sua qualificação técnica”1

1 Comentários  à lei de licitações e contratos administrativos . 16. Ed. São Paulo, RT, 2015, P. 584.
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Verifica-se que conforme constou na ata  de Reunião  da  cedente  Comim Construtora

EIRELI, realizada em 30 de abril de 2020, que os atestados cedidos não mais serão utilizados pela

cedente. Vejamos: 

Conforme 

No balanço patrimonial da cedente Comim Construtora EIRELI referente ao exercício de

2019, consta que o acervo técnico sofreu redução no valor de R$13.180.490,00, enquanto que no

balancete da licitante, referente ao período de 01/05/20 a 31/05/2020, tal valor passou a constar como

ativo intangível, conforme verifica-se nos documentos apresentados pela licitante.

Além disso,  verifica-se  no  presente  caso,  forte  vinculação  entre  as  pessoas  jurídicas

envolvidas na operação, sendo que todas detêm o engenheiro Júlio César Marques Soares Júnior

como sócio ou acionista, direta ou indiretamente. Vejamos:

- A ex- sócia e cedente do acervo técnico Comim Construtura EIRELI, tem como  seu titular

o engenheiro Júlio César Marques Soares Júnior;

-  A  licitante  RFJ  Construção  e  Engenharia  LTDA.  atualmente  tem  por  sócios  a  ML

Participações  S.A,  com 0,038% das  quotas  sociais  e  a  RFJ  Construtora  EIRELI,  com o

percentual de 99,962%;

-  A  empresa  RFJ  Construtora  EIRELI,  atual  sócia  majoritária  da  RFJ  Construção  e

Engenharia Ltda. em sua criação teve por titular o engenheiro  Júlio César Marques Soares

Júnior. Em alteração contratual procedida em 23/01/2020, a titularidade da EIRELI foi cedida

para  a  ML  Participações  S.A,  que  é  também  sócia  minoritária  da  RFJ  Construção  e

Engenharia Ltda;

- O engenheiro Júlio César de Marques Soares Júnior é um dos dois únicos acionistas da ML

Participações S.A.;

- As quatro pessoas jurídicas (Comin, RFJ Construtora, RFJ Construção e ML participações)

envolvidas  na  reestruturação  empresarial,  atualmente  são  administradas  pela  mesma
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administradora, Sra. Ivana Assis Pereira, conforme consta nas últimas alterações contratuais e

atas de assembléia apresentadas;

-  O engenheiro Júlio César Marques Soares Júnior além de responsável técnico - RT da

licitante, também é RT da Comim e da RFJ Construtora EIRELI conforme consta na certidão

de registro e quitação da RFJ Construção, expedida pelo CREA-MG, válida até 30/09/2020,

apresentada na documentação de habilitação.

Além disso, verifica-se que todas as sociedades envolvidas, ML Participações S.A., RFJ

Construtora EIRELI, RFJ Construção e Comim Construtora EIRELI, atualmente possuem a mesma

administradora, senhora Ivana Assis Pereira, conforme verifica-se nas últimas alterações contratuais

das sociedades.

De tal sorte, que demonstrada a existência de forte vinculação técnica e administrativa

das empresas cedente e cessionária, bem como a comprovação de transferência do acervo técnico

acompanhado da transferência de bens, equipamentos, pessoal e contratos e a correspondência entre

o responsável técnico constante dos atestados apresentados e o RT da RFJ Construção e Engenharia,

vislumbra-se que houve efetiva transferência da capacidade operacional de uma empresa para outra,

fundada na transferência parcial de estrutura administrativa, técnica, financeira e jurídica. 

Conforme já observado pelo TCU, a Administração pública deve zelar pela prevalência

do interesse público em suas contratações, a despeito da forma de organização das entidades com as

quais contrata. Vejamos:

Anoto, ainda, quanto aos limites adequados de atuação do TCU, que “...  a tarefa
desta Corte de Contas em relação à matéria consistirá em exigir sempre que os
órgãos e entidades públicas exerçam as prerrogativas de que dispõem, de modo a
prevalecer  o  interesse  público  nas  relações  com  tais  organismos  empresariais,
independentemente da sua forma de organização”. Nesse diapasão, registro que a
proposta  da  empresa  Inbraterrestre  Ltda.  afigura-se  a  mais  vantajosa  para  a
administração, especialmente por revelar-se adequda, sob o prisma da qualidade, e
por ser a de menor preço para os itens 01 a 12 e 14 a 16 da tabela transcrita no
Relatório,  uma vez os valores das propostas das licitantes CBC e Glágio Ltda., se
vencedoras  para  tais  itens,  implicariam  despesa  adicional  da  ordem  de  R$
113.814,00.

Conforme disposto no art. 3º da lei 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a seleção da

proposta mais vantajosa para a Administração, que no presente caso, é a apresentada pela licitante
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RFJ Construção e Engenharia  Ltda.  Cumpre salientar  que a diferença de preço entre  a proposta

comercial apresentada pela licitante e a da segunda colocada é de R$901.091,38.

Por  todo  o  exposto,  esta  Comissão  reputa  válida  a  apresentação  dos  atestados  de

capacidade técnica-operacional cedidos à licitante através de operação de reorganização societária,

por  restarem demonstrados  os  requisitos  de  admissibilidade  da  transferência  de  acervo  técnico,

conforme doutrina e jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Saliente-se que a realização de diligências  pela Comissão de Licitação  e a  adoção de

medidas  de  saneamento  destinadas  a  esclarecer  informações,  corrigir  impropriedades  na

documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, desde que não seja alterada a

substância da proposta, possui amparo legal no art. 7º, §1º do decreto federal nº 7581/2011, aplicável

ao Município por força do Decreto Municipal nº 14.822/2012.

Após a análise da documentação apresentada pela licitante, verificou-se que a mesma atendeu

às  exigências  de  qualificação  técnica  estabelecidas  no  item  12.1.3  do  edital.  Para  tal  foram

apresentados (as):

- Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, emitido pelo Crea-MG, válida até 30 de setembro

de 2020 (item 12.1.3.1);

- Atestados de capacidade técnico-profissional, fornecido pela Companhia de Saneamento de Minas

Gerais  –  COPASA  MG,  pela  Secretaria  Municipal  de  Políticas  Urbanas  –  SMURBE  e  pela

Superintendência de Desenvolvimento da Capital-SUDECAP, devidamente registrados no Crea-MG,

que o engenheiro Júlio César Marques Soares Júnior, vinculado à licitante através de contrato de

prestação  de  serviços,  executou,  na  qualidade  de  responsável  técnico,  Obras  e  serviços  de

recuperação  de  estruturas  de  concreto  armado  dos  filtros  e  da  caixa  de  mistura  da  Estação  de

Tratamento de Águas do Sistema Serra Azul na cidade de Juatuba/Mg; Serviços e Obras de Reforma

de Túneis do Complexo da Lagoinha; Serviços e obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo

do Ribeirão Arrudas; e Serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes das galerias do

Córrego da Serra, Zoo e São José, atendendo ao item 12.1.3.2.

- Atestados de capacidade técnico-operacional,  com complexidade equivalente à exigida no item

12.1.3.3  do  edital,  emitidos  em  nome  da  Comim  Construtora  Ltda.  (cujo  Acervo  Técnico

Operacional foi incorporado ao capital social da licitante):  

1) Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, registrado no Crea-MG: Obras e

serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da Estação

de Tratamento de Águas do Sistema Serra Azul na cidade de Juatuba/Mg
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2) Secretaria  Municipal  de Políticas  Urbanas – SMURBE, registrado no CREA-MG: Serviços  e

Obras de Reforma de Túneis do Complexo da Lagoinha;

3) Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, registrado no Crea-MG: Serviços

de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, no município de Varginha/MG;

4) Suzano Papel e Celulose S.A.,  registado no Crea-MA: Execução dos serviços e fornecimento

necessários à Construção da Célula para Estocagem de Resíduos Sólidos, Lagoa Pluvial e Caixa de

Retenção de Sólidos, na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz/

MA;

5) Superintendência de Desenvolvimento da Capital-SUDECAP, registrado no Crea-MG: Serviços e

obras de recuperação estrutural das paredes e lajes das galerias do Córrego da Serra, Zoo e São José;

6) Secretaria  Municipal  de Políticas  Urbanas – SMURBE, registrado no CREA-MG: Serviços  e

obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas;

7) Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, registrado no Crea-MG: Obras e

serviços  de  implantação  da  adutora  de  interligação  entre  os  sistemas  do  Rio  das  Velhas  e  do

Paraopeba,  trecho  Carlos  Prates  dos  reservatórios  Taquaril  e  Infraero  no  município  de  Belo

Horizonte/MG;

8) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, registrado no

Crea-MG: Trabalhos de recuperação estrutural  do piso e demais estruturas do canal  do Ribeirão

Arrudas, no trecho interseção Alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km,

obra  incluída  no  Projeto  Estruturador  da  Plataforma  Logística  da  Região  Metropolitana  (Linha

Verde) e contemplados no Plano Plurianual da Ação Gorvenamental - PPAG.

- Comprovação de execução das atividades relevantes exigidas no edital:

Item  12.1.3.3.1  –  Concreto  de  Alto  Desempenho  (CAD),  fck  igual  ou  superior  a  50M  MPa:

2.881,60m3 sendo 1.145,60m3 no atestado 5, 956,00m3 no atestado 6 e 780,00m3 no atestado 8;

Item 12.1.3.3.2 – Fixação de tela soldada em concreto: 21.735,21m2 sendo 13.797,50m2 no atestado

4 e 7.937,71m2 no atestado 5;

Item 12.1.3.3.3 – Preparo e aplicação de argamassa projetada aditivada com sílica ativa: 391,33m3

sendo 133,81m3 no atestado 5 e 257,52m3 no atestado 1;

Item  12.1.3.3.4  –  Aplicação  de  juntas  perfiladas  de  elastômero  extrudado  e  vulcanizado  tipo

JJ3550W da Jeene ou similar: 56 m (atestado 3); 
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Item 12.1.3.3.5 – Perfuração e instalação de bicos para injeção em trincas: 7.050,00 und. (atestado

2);

Item 12.1.3.3.6 – Injeção de resina epóxi ou gel  de poliuretano:  7.330,68kg sendo 170,46kg no

atestado 1, 27kg no atestado 2 e 7.133,22 no atestado 2.

I.3 Qualificação Econômico-financeira:

Quanto  à  análise  da  qualificação  econômico-financeira,  esta  comissão  remeteu  o

procedimento para análise e emissão de parecer técnico ao servidor contador Hebert Eugênio Aguiar

que, após analisar os demonstrativos contábeis apresentados pela licitante,  atestou que a licitante

apresentou o Balanço dentro dos requisitos exigidos no edital, atingiu o Índice de Liquidez Corrente

e Endividamento mínimos exigidos no edital, através do Balanço de Abertura. O ILC apurado foi de

6,38  e  o  IE  de  0,16.  Em  relação  ao  patrimônio  líquido  mínimo  exigido,  atestou  que  este  foi

comprovado através dos documentos apresentados registrados na junta comercial.

Foi apresentada também certidão negativa de falência  e recuperação judicial  emitida pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, atendendo às exigências de qualificação econômica

financeira estipuladas no edital.    

II – DECISÃO

Após análise da documentação apresentada, esta Comissão julga habilitada a licitante RFJ

Construção e Engenharia Ltda.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 80/2020

Kely Cristina Santos Venier                                       Lucas Barbosa da Cunha

        Moacir José da Silva Carvalho                                    Renato de Abreu Fortes
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Ofício 

Análise de qualificação econômico-financeira 
 

 
PARECER TÉCNICO 

DE: Departamento de Contabilidade e Controle de Medições – DPCM-SD 
PARA: Comissão de Licitação - REFERÊNCIA: SP 001/2020-RDC 
OBJETO: Execução das Obras e serviços de recuperação estrutural das paredes e 
lajes de piso e teto da galeria do córrego leitão 
UNTO: Análise da documentação de qualificação econômico-financeira 
 

Prezada Presidente, 
 
Após a análise dos documentos referentes às condições econômico-

financeiras da licitação em epígrafe, atesto para os devidos fins que a empresa RFJ 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA apresentou o Balanço dentro dos requisitos 
exigidos no edital, inclusive quanto às formalidades de apresentação do mesmo. 

 A empresa RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA atingiu o 
Índice de Liquidez Corrente e Endividamento mínimo exigido no edital, 
através do Balanço de Abertura.  

O ILC apurado foi de 6,38 e o IE de 0,16.  

 
 Quanto ao Patrimônio Liquido exigido, no Balanço de abertura não é 

satisfatório, porem a empresa RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA apresentou 
uma alteração contratual nº 7866733 registrada em 08/06/2020 cujo aumento de 
capital social integralizado passou de R$ 10.000,00 para R$ 13.420.490,00. Com 
isso o Patrimônio Líquido mínimo exigido foi atendido. 
  Portanto a empresa RFJ foi classificada no quesito Qualificação 
econômico-financeira.  

 
Belo Horizonte, 05 de agosto de 2020. 

 
 

Hebert Eugênio Aguiar - Contador  
Matrícula –BM SD:027294-X 

DPCM-SD 
À Senhora 
Kely Cristina Santos Venier  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


