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PROCESSO N.º: 01.012435.21.86  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 008/2021 

OBJETO: Prestação de serviço de construção/reforma de carneiros, gravação em 

pedras/lápides e serviços correlatos, atendendo às necessidades dos Cemitérios 

Públicos Municipais do Bonfim, Saudade, Paz e Consolação, sob responsabilidade da 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB, conforme descrição 

detalhada constante nos anexos do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RECORRENTE: Black Engenharia Ltda. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Black Engenharia Ltda. em 

face dos julgamentos que declararam os licitantes Esperança Serviços Ltda. e Garcia & 

Coelho Ltda. - ME vencedores dos lotes 01 e 02, respectivamente. 

 

A Recorrente manifestou a intenção de recorrer no dia 29/04/2021 e encaminhou as 

razões recursais no dia 04/05/2021.  

 

No dia 07/05/2021, as Recorridas Esperança Serviços Ltda. e Garcia & Coelho Ltda. - 

ME encaminharam as contrarrazões, que passam a ser analisadas juntamente ao 

Recurso interposto. 

 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo e Contrarrazões aviados a tempo e modo, propostos nos termos 

do edital e da legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES  

  

Em síntese, a Recorrente aduz: 
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1) Que “como o pregão eletrônico é único, a recorrente apresenta as presentes razões 

para impugnar o resultado declarado em ambos os lotes, pois as empresas 

recorridas, declaradas vencedoras e classificadas em segundo lugar, não 

demonstraram habilitação (jurídica e técnica) para o objeto licitado, conforme 

demonstrará a seguir: (...)”; 

 

2) Que “o objeto do pregão eletrônico em curso é a contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de engenharia consistentes em reforma e 

construção de itens especificados no Projeto Básico anexado ao Edital, especificação 

esta que não deixa dúvidas sobre se tratar de serviços de engenharia e não mera 

manutenção de cemitérios”; 

 

3) A empresa cita a letra “b” do item 14.2.1 do edital e alega: “Note-se que a observação 

não deixa dúvidas quanto a necessidade de demonstrar a atividade comercial da 

empresa, assim declarada no cadastro municipal junto ao SUCAF (Sistema único de 

cadastro de fornecedor), como estabelece os itens 14.3 e 14.3.1, do Edital, abaixo 

descritos:(...)”; 

 

4) Que “o instrumento convocatório previu a necessidade de se apresentar objeto social 

compatível com a natureza dos serviços constantes do objeto licitado, não havendo 

dúvida de que este especificou serviços nitidamente de engenharia 

(reforma/construção), o que é corroborado pela descrição técnica contida no Projeto 

Básico anexado ao Edital”; 

 

5) Que “analisando os objetos sociais de ambas as empresas declaradas vencedoras e 

segundo colocadas nos dois lotes, com os seus respectivos cadastros municipais, 

percebe-se, nitidamente, que o objeto social por elas apresentado não é compatível 

com os serviços de engenharia licitados neste pregão eletrônico”; 

 

6) Em relação à empresa Construtora Esperança Ltda., a empresa aduz: 

 

6.1. “Inicialmente, em relação a esta licitante, mister esclarecer que a sua 

denominação social é Esperança Serviços Ltda., conforme consta do cadastro 

mantido na SUCAF, Receita Federal do Brasil e pela última alteração de seu 

contrato social, mas assim não se apresentou no certame, utilizando 

denominação antiga e que há muito não indica a sua atividade social, 
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certamente no intuito único de confundir o douto pregoeiro, o que já seria 

suficiente para afastar este licitante do certame”; 

 

6.2. Que “ao analisar o seu cadastro municipal mantido na SUCAF, verifica-se que 

está habilitada na linha de serviços 07, subitem 44, ou seja, “Serviços Gerais de 

Funerários e de Cemitério”, inexistindo habilitação para quaisquer dos serviços 

de engenharia (linha de serviços 02)”; 

 

6.3. Que “o cartão de CNPJ, por sua vez, indica que a descrição de sua atividade 

principal é “Gestão e Manutenção de cemitérios”, com atividades secundárias de 

“serviços de sepultamento”, sem qualquer indicação de serviços de engenharia: 

(...)”; 

 

6.4. A empresa cita o objeto social constante na última alteração do contrato social 

da Esperança Serviços e afirma que o mesmo corrobora as alegações 

anteriores; 

 

6.5. “À toda evidência, pois, a licitante em questão não tem objeto social compatível 

com o objeto da licitação, pois sua atividade social se limita à gestão, 

manutenção e limpeza de cemitérios, além de serviços de sepultamento, não 

tendo como uma de suas atividades a execução de serviços de engenharia, linha 

de serviço que igualmente não está habilitada junto ao SUCAF, não podendo se 

habilitar a fazer os serviços de construção e reforma listados pelo Projeto Básico 

do objeto licitado”. 

 

7) Em relação à empresa Garcia & Coelho Ltda., a empresa aduz: 

 

7.1. Que “ao analisar o cadastro municipal da licitante em referência mantido na 

SUCAF, verifica-se que está habilitada na linha de serviços 07, subitem 44, ou 

seja, “Serviços Gerais de Funerários e de Cemitério”, inexistindo habilitação para 

quaisquer dos serviços de engenharia (linha de serviços 02)”; 

 

7.2. Que “o cartão de CNPJ, por sua vez, indica que a descrição de sua atividade 

principal é “serviços de sepultamento”, sem qualquer indicação de serviços de 

engenharia: (...)”; 
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7.3. A empresa cita o objeto social constante na última alteração do contrato social 

apresentada pela Garcia & Coelho Ltda e afirma que o mesmo corrobora as 

alegações anteriores; 

 

7.4. “Que apesar de a empresa ter registro ativo junto ao CREA-MG, esse fato é 

irrelevante no tanto em que descumpriu o Edital, pois este exigiu que o cadastro 

municipal (SUCAF) ou ato constitutivo da empresa demonstrasse objeto 

compatível com o objeto licitado, não sendo possível imaginar que uma empresa 

que executa serviços de sepultamento tenha condições de executar serviços de 

engenharia tais como o objeto licitado, que é expresso em exigir a construção e 

reforma de vários itens”; 

 

7.5. “À toda evidência, pois, a licitante em questão não tem objeto social compatível 

com o objeto da licitação, pois sua atividade social se limita à execução de 

serviços de sepultamento, não tendo como uma de suas atividades a execução 

de serviços de engenharia, linha de serviço que igualmente não está habilitada 

junto ao SUCAF, não podendo se habilitar a fazer os serviços de construção e 

reforma listados pelo Projeto Básico do objeto licitado”. 

 

8) “Forçoso concluir que nenhuma das duas empresas que ficaram em primeiro e 

segundo lugar para os dois lotes licitados apresentou objeto social compatível com 

o objeto licitado, em patente afronta ao que foi exigido pelo item 14.3.1 do Edital, 

vez que no SUCAF estão habilitadas para execução de serviços funerários e 

cemitérios (linha de serviços 07, subitem 44) e não para quaisquer dos serviços de 

engenharia constantes da linha de serviços 02 do mesmo cadastro, idêntica 

qualificação constante de seus objetos sociais indicados nas alterações contratuais 

e no cartão do CNPJ”; 

 

9) Que “admitir empresas prestadoras de serviços funerários e de cemitérios (seja 

gestão e manutenção destes ou sepultamento propriamente dito) serem contratadas 

para executar serviços de engenharia, seria o mesmo que admitir que empresa que 

tem como objeto social apenas a limpeza urbana pudesse, por exemplo, participar de 

uma licitação de construção e reforma de pavimentos, só porque faz a limpeza dos 

logradouros públicos, o que, tal como na espécie, é impensável”; 
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10) Que “apenas a recorrente cumpriu o disposto pelo item 14.3.1 do Edital e 

demonstrou estar habilitada a executar serviços de engenharia, conforme cadastro 

mantido no SUCAF, cumprindo o disposto pelo art. 11, do Decreto 11.245/2003, 

ratificado pelo objeto social declarado à Receita Federal do Brasil e constante de 

seu contrato social, não havendo dúvida de que tem objeto social compatível com o 

objeto da licitação que trata, induvidosamente, de serviços de engenharia 

(construção e reforma) a serem executados nos cemitérios municipais”; 

 

11) Que “não há dúvida de que as mencionadas licitantes descumpriram o item 14.3.1 

do Edital, ao não apresentar objeto social compatível com o objeto licitado, 

descumprindo princípio norteador das licitações públicas, aplicável aos pregões 

eletrônicos, que é o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, afrontando 

jurisprudência há muito pacificada pelo Tribunal de Contas da União e confirmada 

pelo Judiciário Mineiro”; 

 

12) “Impõe observar, por fim, que ao fazer a exigência de compatibilidade entre o objeto 

social e o licitado, a Administração Pública está se resguardando de que não 

entregará objeto voltado para serviços de engenharia a aventureiros que não estão 

habilitados a esta atividade, sob pena de colocar em risco todas as construções e 

reformas que serão executadas no âmbito do contrato administrativo que resultará 

este pregão eletrônico, o que não se trata de mera exigência de habilitação jurídica 

mas verdadeira exigência de qualificação técnica dos licitantes, resguardando o 

interesse público maior que rege as licitações públicas”; 

 

13) Requer a procedência das razões recursais, a inabilitação das Recorridas e que a 

Recorrente seja declarada vencedora nos lotes 01 e 02 do certame.  

 

 

Cumpre esclarecer que o licitante Esperança Serviços Ltda. também apresentou recurso 

administrativo questionando a habilitação da empresa Garcia & Coelho Ltda. - ME. 

Diante disto, em sua peça de contrarrazões, a empresa responde de forma “unificada” 

aos apontados previstos neste e no outro recurso. Desta forma, os argumentos contidos 

nas contrarrazões e abaixo transcritos podem conter respostas para itens não arguidos 

pela ora Recorrente, mas que se fossem omitidos das respostas poderiam deixar os 

argumentos fora do contexto.     
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Feitos os devidos esclarecimentos, informo que em suas contrarrazões, resumidamente, 

a Recorrida Garcia & Coelho Ltda. alega: 

 

1) Que “antes de adentrarmos no cerne das alegações das recorrentes, cumpre-nos 

esclarecer que a empresa Garcia e Coelho Ltda. é uma empresa qualificada, 

devidamente registrada no CREA-MG (doc. anexo), e presta os serviços constantes 

no objeto do edital de pregão 008/2021 desde 2013, isto é, há mais de 08 anos nos 

Cemitérios Municipais de Belo Horizonte/MG”; 

 

2) “Impende-nos, ainda, trazer à baila que a empresa foi vencedora do lote 1 do último 

pregão eletrônico 048/2019 (edital anexo), processo nº 01.075755.19.87, realizado 

em 08/08/2019 por esta mesma Subsecretaria de Administração e Logística – 

SUALOG, e encontra-se prestando serviços nos Cemitérios da Saudade e Bonfim até 

a presente data (contrato e termo aditivo anexos)”. E assevera que os objetos dos 

pregões 049/2019 e 008/2021 são idênticos; 

 
3) Afirma que: “Nesse diapasão, os presentes argumentos por si só já são capazes de 

afastar qualquer irregularidade por incompatibilidade do objeto social com o objeto 

licitado, afinal se o objeto social não fosse compatível com o licitado a Garcia e 

Coelho não poderia tê-lo adjudicado no último certame”; 

 

4) Que “de acordo com a nota explicativa da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (doc. anexo), aos quais os recorrentes se prendem para inabilitar a 

empresa, a arrematante só não estaria autorizada a realizar “cerimônias religiosas de 

honras fúnebres”, serviço este que não é objeto do Edital”; 

 

5) “Insta-nos realçar que serviços de sepultamentos não se resume ao ato de colocar o 

corpo de uma pessoa falecida em um túmulo, mas a tudo que está intimamente 

ligado a inumação, afinal de contas o corpo não pode ser enterrado se não houver 

um jazigo para sepultá-lo”; 

 

5.1. “Para que isso ocorra, a Administração Púbica deve disponibilizar aos munícipes 

alguns serviços que são executados antes e após o sepultamento, serviços estes 

que não se resumem a construção/reformas de carneiros”; 
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5.2. “São exemplos de serviços distintos de construção/reforma que devem ser 

realizados antes do funeral: limpezas do interior dos jazigos, retirada dos restos 

mortais e de caixão dos jazigos, disponibilizações de urnas para acomodação de 

restos mortais, fundição de lajes e tampões para vedação dos carneiros. Após o 

enterro caberá a prestadora de serviços as vedações dos carneiros, confecções 

de lápides e etc.”; 

 

5.3. “Indubitavelmente, a execução desses serviços estão visceralmente conectados 

aos serviços de sepultamentos, objeto social desta signatária, não sendo, pois, 

exigível uma qualificação especial para sua concretização por se tratarem de 

serviços simples, os quais sequer exigisse atestado de capacidade técnica para 

exercê-lo e que até poucos anos era exercido por pequenas empresas e 

pessoas físicas, conforme parecer da FPZB: (...)”. 

 

6) Que “no edital de pregão eletrônico nº 008/2021 não há qualquer vedação para que 

empresas que não exercem atividades de engenharia possam participar da 

concorrência. O que se exige no item 17.3.2., é a indicação de um engenheiro civil 

(responsável técnico) devidamente registrado no CREA, quando da assinatura do 

contrato”; 

 

6.1. “Neste contexto, cumpre-nos ressaltar que a empresa Garcia e Coelho Ltda., 

ao contrário da recorrente Esperança Serviços Ltda, cumpre todas as 

exigências estabelecidas no edital, pois é registrada no CREA-MG (doc.anexo), 

tem como responsável técnico um Engenheiro Civil (doc. anexo), e no seu 

quadro de empregados profissionais registrados como Pedreiros, Serventes e 

Coveiros, trabalhadores qualificados, experientes e que exercem suas 

atividades nos cemitérios municipais há anos, conhecendo melhor do que 

ninguém as necessidades e peculiaridades das necrópoles, afinal, repita-se, a 

arrematante presta esses mesmos serviços em Belo Horizonte há mais de 08 

anos, tendo contrato vigente com a FPMZB”. 

 

7) “Ponto relevante que deve ser levado em consideração é que a execução do objeto 

não demanda maiores particularidades, afinal, o edital já traz todos os croquis com as 

respectivas medidas e apontamentos necessários para construção do túmulo e dos 

nichos dos carneiros (anexos II, III, IV, V, VI)”; 
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8) “Vale ressaltar que a SUALOG, no pregão eletrônico 048/2019, reconheceu a 

viabilidade e a capacidade da empresa Garcia e Coelho Ltda. em participar, 

arrematar e a adjudicar o objeto do edital” e que “no mesmo sentido da posição 

acertada da SUALOG, a FPMZB, sabedora de que a empresa preenche os requisitos 

legais, tem domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para 

execução do objeto a ser contrato e realiza com excelência os serviços ora licitados, 

não só assinou contrato com a recorrida, concedendo-lhe autorização para 

“prestação de serviços de construção de carneiros, gravação em pedras/lápides e 

serviços correlatos, atendendo às necessidades dos cemitérios municipais” do 

Bonfim e da Saudade, como o renovou por mais um ano (ainda vigente)”;  

 

9)  Que na resposta à Impugnação protocolada em face desse certame, “a FPMZB 

reconheceu expressamente nos autos a capacidade técnica da empresa Garcia e 

Coelho em executar a prestação dos serviços licitados: (...)”; 

 

10) Que “não há dúvidas de que o objeto social da empresa Garcia e Coelho Ltda. é 

compatível com o exigido pelo edital de pregão eletrônico nº 008/2021 e que as 

razões recursais trazidas pelos recorrentes são absolutamente infundadas e 

desconexas com as realidades fática e jurídica”; 

 

11) Requer a improcedência das razões recursais e a manutenção do julgamento que 

declarou a empresa Garcia e Coelho Ltda. vencedora do lote 02 do certame.  

 

 

Em suas contrarrazões, resumidamente, a Recorrida Esperança Serviços Ltda. alega: 

 

1) Que “a Recorrente não conseguiu encontrar nenhum descumprimento da qualificação 

técnica por parte da arrematante, e, por isso, busca, demonstrando grande 

inconformismo, desqualificar a condição de arrematante da Recorrida com base em 

argumentos subjetivos, e, portanto, meramente retóricos”; 

 

2) Assevera que “de uma simples leitura do contrato social da Recorrida, extrai-se que o 

seu objeto social contempla exatamente todos os tipos de serviço referentes à gestão 

e manutenção de cemitérios, em estreita harmonia com o objeto licitado – que trata 

exatamente desse tipo de serviço”; 
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2.1. “Curiosamente, ao contrário justamente da Recorrente, que não possui em seu 

objeto social nada que faça referência à gestão e manutenção de cemitérios e a 

serviços funerários – o que, aparentemente, demonstra que se trata apenas de 

um aventureiro buscando tumultuar a licitação”. 

 

3) “Destaca-se que a Recorrente atua nesse ramo há muitos anos, tendo contratado 

com o Poder Público Municipal em diversas ocasiões para prática de serviços 

exatamente dessa mesma seara (vide dados do IBGE e contratos anexos), que, por 

óbvio, demandam conhecimentos técnicos referentes a serviços funerários”; 

 

4) Que “basta uma rápida leitura do escopo do objeto licitado para se ter a noção de que 

se trata de uma série de serviços que englobam o âmbito de atuação exatamente de 

uma gestora de cemitérios – e não de uma construtora comum. Veja-se alguns 

exemplos: (...)”; 

 

5) “Em outros dizeres, vê-se claramente que a o objeto da licitação contempla 

exatamente serviços que apenas empresas que possuem como objeto – e 

experiência – a gestão de cemitérios e serviços correlatos. É absolutamente 

despautéria a ideia de que uma construtora comum possa efetuar exumação de 

restos mortais – situação que poderia ser até questionada moralmente e 

juridicamente” (SIC); 

 

6) Assevera que no sítio da Recorrente não consta qualquer referência que envolva 

serviços funerários; 

 

7) “Assim, tendo a Recorrida cumprido à risca com todas as exigências de habilitação 

do Edital, e sendo o argumento do Recorrente absolutamente retórico, falacioso, 

contraditório e incondizente com a realidade, não há que se falar em alteração no 

julgamento do certame”; 

 

8) Requer a improcedência das razões recursais e a manutenção do julgamento que 

declarou a empresa Esperança Serviços Ltda. vencedora do lote 01 do certame. 

 

 

Resumidamente, são as alegações da Recorrente e das Recorridas.  
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4. DO MÉRITO:  

 

Em síntese, a Recorrente alega que “analisando os objetos sociais de ambas as 

empresas declaradas vencedoras e segundo colocadas nos dois lotes, com os seus 

respectivos cadastros municipais, percebe-se, nitidamente, que o objeto social por elas 

apresentado não é compatível com os serviços de engenharia licitados neste pregão 

eletrônico”. 

 

Realizada consulta junto à Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, Órgão 

Demandante, esta exarou o seguinte Parecer (doc. constante nos autos): 

 

“A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA, 

considerando o Recurso interposto por Black Engenharia Ltda, considerando 

as contrarrazões apresentadas por Esperança Serviços Ltda e Garcia e 

Coelho Ltda - ME, vem apresentar as seguintes considerações a fim de dar 

embasamento à decisão administrativa: 

 

Verifica-se que o fundamento do recurso apresentado se refere basicamente 

à qualificação técnico jurídica exigida no Edital. Neste sentido, temos que o 

principal ponto de divergência apontado pela Recorrente está nos objetos 

dos contratos sociais das empresas declaradas vencedoras serem ou não 

compatíveis com o objeto da licitação, já que esta é a exigência do edital e 

da legislação. 

 

Entretanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a habilitação das 

Recorridas ocorreu em estrita conformidade com as regras do edital e da 

legislação, não havendo que se falar em inabilitação das mesmas.  

 

Primeiramente, destacamos que, ao contrário do que a Recorrente supõe, o 

objeto licitado não se resume em serviços de construção/reforma que 

supostamente poderia ser caracterizado como serviço exclusivo de 

empresas de engenharia. Ressaltamos que estes serviços são apenas uma 

parcela do objeto global licitado, como pode ser claramente percebido ao 

verificar que no item 02 – Do Objeto – do Edital consta explícita informação 

de que a descrição detalhada do serviço está constante nos anexos do 

edital. Veja:  
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“Prestação de serviço de construção/reforma de carneiros, gravação 

em pedras/lápides e serviços correlatos, atendendo às necessidades 

dos Cemitérios Públicos Municipais do Bonfim, Saudade, Paz e 

Consolação, sob a responsabilidade da Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica - FPMZB, conforme descrição detalhada 

constante nos anexos deste edital.” 

 

Assim, resta nítido que para ter conhecimento amplo sobre os serviços 

licitados, não pode a Recorrente se ater somente a este resumo da 

descrição do objeto, devendo verificar o detalhamento do objeto licitado, o 

qual consta do Anexo I – Projeto Básico do Edital.  

 

Desta forma, se a Recorrente estivesse atenta à íntegra do edital, em 

especial ao detalhamento do serviço constante no subitem 1.1 do Projeto 

Básico, teria verificado que as alegações apresentadas não merecem 

prosperar. Senão, vejamos:   

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

 Prestação de serviços de construção/reforma de carneiros, gravação 

em pedras/lápides e serviços correlatos, atendendo as necessidades 

dos Cemitérios Públicos Municipais do Bonfim, Saudade, Paz e 

Consolação, sob responsabilidade da Fundação de Parques Municipais 

e Zoobotânica – FPMZB.  

 

1.1. Entende-se por serviços correlatos:  

a) Limpeza do interior do jazigo, construção ou reforma do carneiro e 

construção de passeio com 1 (um) metro de largura no entorno do 

jazigo nos cemitérios clássicos (Bonfim e Saudade);  

b) Retirada de entulho e terra, diariamente. As áreas utilizadas para 

execução da obra deverão ser mantidas limpas, livres de entulhos, 

terra e outros detritos;  

c) Reposição de 03 M² (Três metros quadrados) de grama nos 

cemitérios parques, sempre que houver a construção de carneiros 

novos/reformas sepultamento em jazigo comunitário;  

d) Construção de carneiro, conforme descrição prevista no edital e seus 

anexos.  
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e) Proceder o nivelamento do terreno e o alinhamento das lápides nos 

cemitérios;  

f) Abertura e vedação de jazigo;  

g) Nos jazigos comunitários realizar a exumação dos restos mortais dos 

inumados, com o prazo já vencido, conforme Decreto 12.009, 

transferindo para o ossário e retirar os restos das urnas funerárias 

de acordo com relação fornecida pelo cemitério;  

h) Na reforma dos jazigos comunitários para reutilização, deverá 

sempre ser realizada a troca da ferragem, nova caiação, reboco 

quando necessário e a colocação de um carrinho de brita 01 no 

fundo do carneiro. Quando verificado danos nas paredes do 

carneiro, fica obrigatória a realização de nova construção e 

substituição das lajes;  

i) Construção de urgência de carneiro em jazigo perpétuo quando o 

mesmo for de terra ou reforma de carneiro, que demande o serviço, 

quando houver a necessidade de sepultamento imediato;  

j) Disponibilização de urna para acomodação dos restos mortais;  

k) Fundição de lajes e tampões para vedação dos carneiros;  

l) Pequenas reformas/reparos em Túmulo/Mausoléu em Cemitérios 

Clássicos;  

m) Serviços administrativos de atendimento ao Contratante dos 

serviços; 

n) Elaboração de relatórios diários e quinzenais sobre todo o serviço 

prestado”. (destaquei) 

 

Da leitura de apenas um dos itens contidos no Anexo I do Edital resta 

evidente que o objeto licitado não pode ser caracterizado como um simples 

serviço de engenharia. O que está sendo contratado é uma empresa que 

faça os serviços inerentes à prestação de serviços nos cemitérios, indo 

muito além de construção de reformas de jazigos e carneiros, passando 

ainda pelos serviços acima elencados, o que, pressupõe-se, não seja 

exatamente as atividades que as empresas de engenharia realizam.  

 

Novamente, com o intuito de demonstrar o equívoco da Recorrente sobre a 

necessidade das empresas a serem contratadas possuírem em seu objeto 

social a prestação do serviço de engenharia, cumpre esclarecer as razões 

pelas quais o edital exigiu que as empresas tivessem habilitação na linha de 
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serviço compatível com o objeto da licitação. Neste ponto, ressaltamos a 

Nota Técnica da Gerência Técnica da FPMZB:  

 

“Considera-se a construção de jazigos conforme os croquis 

apresentados no edital do PREGÃO ELETRÔNICO No 008/2021 

(Processo no 01.012435.21.86) como uma atividade de baixa 

complexidade, dado que envolve a utilização de métodos construtivos 

convencionais de engenharia sem a necessidade de dispor de técnicas 

especiais para a sua construção. A prestação dos serviços de 

construção / reforma de carneiros, gravação em pedras / lápides e 

serviços correlatos envolve a realização de escavação de terreno, 

execução de base concretada e alvenaria, revestimento de alvenaria de 

blocos de concreto, lançamento de brita no fundo, execução de tampas 

em concreto armado e atendimento aos alinhamentos verticais e 

horizontais, níveis, prumadas e esquadros, sendo todos os serviços 

usuais na área de engenharia, e não específicos à execução de 

jazigos. Os materiais e os métodos construtivos a serem utilizados 

estão referenciados em normas técnicas e não demandam nenhum tipo 

de aplicação ou manuseio especializado.” 

 

Esclarecemos que tal fundamento já foi apresentado anteriormente, quando 

da impugnação interposta no decorrer dessa licitação. 

 

Pois bem, diante disso, partindo da premissa de que não se trata de serviço 

de engenharia da alta complexidade e, considerando que, como já 

anteriormente afirmado, o objeto do edital abarca outros tantos serviços 

(correlatos) de natureza variada e diversa, tais como limpeza, atendimento, 

gravação em lápide, etc, todos específicos de cemitério, não há razão 

plausível e razoável para exigir que somente uma construtora ou uma 

empresa de engenharia pudesse ser considerada capaz de executar os 

serviços. Salientamos que a FPMZB considera que para garantir a execução 

dos serviços relacionados à área de engenharia, basta que a Contratada 

indique um profissional de engenharia civil devidamente registrado no CREA 

que responda pelo acompanhamento do serviço, exigência esta, que deve 

ser comprovada quando da assinatura do contrato nos termos do subitem 

17.3.2.1 do Edital. 
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Ressalta-se que a exigência do engenheiro civil (responsável técnico) é para 

o acompanhamento da execução dos serviços e o ateste de qualidade e 

material que deve ser empregado no serviço, atendendo ao croqui do Edital. 

Assim, esclarecermos que tal exigência se mostra suficiente tecnicamente 

para cumprir as especificações e padrões esperados pela Administração 

para o serviço ora contratado.  

 

Cumpre acrescentar que não é razoável exigir que os licitantes possuam 

objeto social idênticos ao objeto do certame. Esta suposta exigência 

restringiria ilegalmente a competição. É incabível determinar que as 

empresas especifiquem detalhadamente em seu objeto social cada uma das 

atividades que poderão ser desempenhadas.  

 

Dito isto, convém salientar que, ao contrário do que alega e supõe a 

Recorrente, tanto a licitante Esperança Serviços Ltda. quanto a Garcia & 

Coelho Ltda. comprovaram possuir objetos sociais compatíveis ao licitado e 

ambas estão cadastradas no SUCAF com a linha de serviço 07.44 – 

Funerários e Cemitérios, linha esta, claramente compatível com o objeto 

licitado.  

 

Acrescente-se ainda, que como afirmado por ambas Recorridas, as duas 

empresas são atualmente contratadas pela FPMZB para prestar o serviço 

ora licitado, serviços esses que estão sendo executados até o momento, não 

havendo, portanto, qualquer razoabilidade na suposta inabilitação de 

qualquer uma das empresas sob o argumento de que os seus respectivos 

objetos sociais não são compatíveis com o serviço a ser licitado, até porque, 

se assim não o fossem, as empresas não teriam conseguido a linha de 

fornecimento exigida no SUCAF.  

 

Vale lembrar por fim, que no certame licitatório anterior, pregão eletrônico nº 

048/2019, cujo objeto era exatamente igual a este, também não houve 

exigência de atestado de capacidade técnica ou qualquer outro tipo de 

qualificação como indica a Recorrente e o contrato vem sendo executado 

normalmente, não se tornando fundamental, até o presente momento, que a 

Administração Pública altere as condições previstas, o que pode ocorrer em  

uma futura licitação se assim o Município entender pertinente. 
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Por todo exposto, entendemos pela improcedência do Recurso interposto 

pela Empresa Black Engenharia.”  

 

Em complemento ao Parecer supratranscrito, cumpre esclarecer que em relação ao 

apontamento da Recorrente quanto ao fato da empresa Esperança Serviços Ltda., 

declarada vencedora no lote 01 do certame, estar cadastrada no site do Banco do Brasil 

como Construtora Esperança Ltda., esclarecemos que tal fato não pode ser utilizado 

isoladamente para pressupor que a empresa teve a intenção de confundir o Pregoeiro 

como alega a Recorrente. Convém destacar que a empresa pode ainda não ter 

atualizado a razão social no site de compras licitacoes-e.com.br, mas apresentou a 

documentação que comprova a alteração da sua razão social, documentação esta 

também compatível com o objeto ora licitado, não havendo, portanto, motivos para 

questionar a boa-fé da empresa e muito menos sua habilitação.  

 

Desta forma, e diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação 

apresentada.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

Em conformidade com o Parecer exarado pela Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, conheço do recurso interposto pela empresa Black Engenharia Ltda., para 

no mérito, julgá-lo totalmente improcedente.  

 

Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Administrativa Superior para 

apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua a legislação. 

 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021. 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 

   De acordo, 
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