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ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 001/2020 - CC – PROCESSO n.º 01-099.555/19-92 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de 2.020, às 9h, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação URBEL/SMOBI, nomeada pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI 

nº. 03/2020, para dar continuidade à análise dos documentos de habilitação referentes à 

licitação em epígrafe. Iniciando pelos documentos da licitante Cone PP Consultoria Ltda., 

verificou que os atestados apresentados para a comprovação de capacidade técnica 

referente à exigência do item 10.7.3.2.1 do edital não comprovam a qualificação técnica da 

referida licitante, uma vez que não possuem em sua descrição, assim como nas CATs 

vinculadas a esses atestados, o serviço de Coordenação de Projetos de Infraestrutura 

Urbana e Edificações. Os atestados apresentados, sendo dois referentes a serviços 

prestados para a Prefeitura do município de Três Rios/RJ e um para a Prefeitura do 

município de Brumadinho/MG, descrevem a atividade de elaboração de projetos, mas não 

especificam a de coordenação e nem descriminam qual profissional é responsável técnico 

por cada atividade. Ainda em análise da documentação dessa licitante, não foram 

apresentados os atestados das atividades técnicas, embora tendo sido encaminhadas as 

CATs referentes à profissional indicada como arquiteta urbanista (item 10.7.3.2.2.) Além 

disso, nas CATs apresentadas, não foi localizado o serviço de “elaboração de projetos de 

edificações (implantação de unidades habitacionais)”, conforme exigido no item 10.7.3.2.2. 

Ato contínuo, em análise à qualificação técnica operacional da licitante, verificou-se que os 

atestados apresentados, os mesmos apresentados para a profissional de coordenação, tal 

qual como ocorrido na comprovação técnico-profissional, não comprovam que a licitante 

prestou os serviços de Coordenação de Contratos de Projetos de Infraestrutura, conforme 

previsto no item 10.7.3.3.1. Para dirimir dúvida quanto à responsabilidade técnica da 

profissional informada pela licitante Cone PP Consultoria Ltda. como Coordenação de 

Projetos de Infraestrutura Urbana e Edificações, com base no disposto no art. 43, § 3º da Lei 

8.666/1993, em sede de diligência, a Comissão, em 28/09/2020, entrou em contato por 

telefone com a Secretaria de Planejamento e Coordenação da Prefeitura de Brumadinho 

para verificar com o emissor do atestado, ou com o fiscal do contrato, se a profissional 

indicada havia desempenhado a função de coordenadora de projetos. Em conversa com a 

servidora Thamira, foi informado que o Secretário da época da assinatura do atestado (2014) 

atualmente não trabalha na Prefeitura de Brumadinho. Referida servidora solicitou que fosse 

encaminhado e-mail para formalização da solicitação. Em resposta, no dia 30/09/2020, foi 

encaminhado para a Comissão cópia digitalizada do contrato firmado entre a licitante e a 

Prefeitura sem, no entanto, constar o nome do servidor responsável pela fiscalização do 

contrato. Em novo contato telefônico com a servidora, foi informado que não foi identificado 

o fiscal do contrato e que não seria possível a confirmação das informações referentes ao 
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atestado apresentado pela Cone PP Consultoria Ltda. Neste mesmo dia, foi feito contato 

com a Secretaria de Obras e Habitação da Prefeitura de Três Rios, que também solicitou a 

formalização da solicitação através de e-mail, enviado em 29/09/2020. O órgão não retornou 

a solicitação, não sendo possível a comprovação da responsabilidade técnica da profissional 

indicada. A Comissão também solicitou orientação à Gerência de Atendimento, Registro e 

Acervo do CREA-MG em 29/09/2020, que, em resposta encaminhada pelo Sr. Luís Pimenta 

em 19/10/2020, informou que a atividade técnica de coordenação de projetos difere da 

atividade de elaboração de projetos, sendo atividade específica do profissional indicado 

como coordenador de uma equipe que elabora projetos.Com efeito, não sendo possível 

concluir pela experiência técnico-profissional e operacional da licitante Cone PP Consultoria 

Ltda.,  a Comissão entende pela sua inabilitação por não ter atendido aos itens 10.7.3.2.1, 

10.7.3.2.2 e 10.7.3.3.1 do edital em epígrafe. Concluída essa análise, passou a analisar os 

documentos de habilitação das licitantes Victoria Tassara Engenharia e Consultoria Ltda., 

Horizontes Arquitetura e Urbanismo Ltda., Urbe Consultoria e Projetos Ltda., Consmara 

Engenharia Ltda., Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. e Sanehatem Consultoria e 

Projetos Ltda., sequencialmente. Os documentos relativos à qualificação econômico-

financeira das licitantes foram encaminhados para análise técnica do Supervisor Contábil da 

URBEL, Sr. Dênio Aldo Leal. Apenas quanto ao balanço patrimonial da licitante Sanehatem 

Consultoria e Projetos Ltda., surgiram dúvidas quanto ao saldo zerado da Conta Reserva de 

Lucros. Para dirimi-las, a Comissão, em diligência, oficiou essa licitante para que as 

esclarecesse. Em resposta, a licitante encaminhou correspondência, apensando 

documentação comprobatória, na qual afirmou estar o saldo correto, pelo fato de terem sido 

distribuídos lucros para os sócios, alterando assim o valor final dessa conta de resultados. 

Tal manifestação e respectiva documentação foram encaminhadas para o Supervisor 

Contábil da URBEL que entendeu pela conformidade do balanço patrimonial apresentado 

pela licitante. Assim, após a análise da documentação das referidas licitantes, a Comissão 

entendeu por habilitá-las, por terem atendido ao edital de regência. Por fim, passou a 

responder as observações da licitante Victória Tassara Engenharia e Consultoria Ltda. sobre 

a documentação apresentada pelas outras licitantes que foram consignadas na ata da 

sessão de abertura ocorrida no dia 24/09/2020, conforme a seguir: (i) no que pertine à 

documentação da licitante Urbe Consultoria e Projetos Ltda., diversamente do que entende 

a licitante Victória Tassara, a Comissão verificou que os atestados apresentados comprovam 

a execução de projeto estrutural de fundação e contenção, conforme exigido no item 

10.7.3.3.3 do edital; (ii) sobre a falta de autenticação nos documentos constantes das 

páginas 61 a 85 da documentação apresentada pela licitante Consmara Engenharia Ltda., a 

Comissão verificou que como se trata da CAT 1420160006162, emitida pelo CREA-MG, cuja 

autenticação se dá por meio de consulta ao sítio do CREA-MG, tal documento prescinde de 

autenticação, via cartório; (iii) quanto à falta de carimbo contábil no cálculo dos índices 

financeiros da licitante Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda., uma vez que o cálculo de 

índices não é documento contábil exigido pela legislação pertinente à contabilidade, e por 
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ser um cálculo de fácil execução, não existe necessidade de que esse cálculo seja feito pelo 

contador; (iv) sobre o fato de  licitante Cone PP Ltda. possuir mais de uma filial e, por essa 

razão, deveria ter constituído um consórcio, esta Comissão entende por sua improcedência, 

pois não é a existência de “filiais” que caracteriza a formação de consórcio. O consórcio é 

constituído por mais de uma pessoa jurídica distinta uma da outra que se une para executar 

determinado empreendimento, conforme art. 278 da Lei 6.404/1976. A situação é, portanto, 

diversa da possibilidade de existência de “filiais” de uma empresa, que corresponde à 

“abertura” de novas empresas sob a mesma marca, subordinadas à empresa matriz. No 

caso, a empresa Cone PP Consultoria Ltda. participa do presente certame por meio de um 

único CNPJ, não havendo que se falar em consórcio; (v) sobre a documentação 

encaminhada pela licitante Engeconsult Consultores Técnicos Ltda., a Comissão identificou 

a certidão de coordenador, assim como a declaração de fatos impeditivos. Importa destacar 

que as declarações são partes integrantes do envelope de propostas de preços, não sendo 

documento exigido na fase de habilitação, conforme item 10.8.5 do Edital. Já quanto ao 

SUCAF, a não apresentação não enseja em desclassificação da proposta até porque os 

documentos de habilitação foram apresentados de acordo com o Edital de regência. E como 

mais nada havia a ser considerado, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a 

presente ata, que lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão. A reunião 

foi encerrada às 12h30min. Belo Horizonte, 27 de outubro de 2020. 

 

 

 

 Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

                                

André Luís Alves Fantauzzi                   Lucas Souza Corrêa  

 

  

  

Patrícia de Figueiredo e Paula  

 

 

Obs:  Devido ao período da pandemia do COVID19, o documento original será assinado pelos 

membros da CPL e inserido no processo. 


