
 

 

Belo Horizonte, 22 de Setembro de 2021. 

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO: SMOBI 024/2021 – TP  

PROCESSO: N.º 01-039.648/21-28 

OBJETO: Serviços Técnico-profissionais especializados para consultoria na elaboração de planos de 

implementação BIM e modelagem de projetos-piloto. 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

Em 22 de setembro de 2021, às 11:00 horas, na sede da SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, Rua dos Guajajaras 1107, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação SMOBI/SUDECAP 

nomeada pela Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP nº. 040/21, para julgar as habilitações das licitantes Ernst 

& Young Assessoria Empresarial Ltda. e Frazillio Soluções de Tecnologia Ltda.  que apresentaram propostas 

no âmbito da licitação SMOBI 024/2021 TP.  

I.1 Análise Jurídica / Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

As licitantes apresentaram adequadamente a documentação referente à habilitação jurídica e 

regularidade fiscal e trabalhista exigidas pelos itens 10.1.1 e 10.1.2 do Edital.  

I.2 – Análise da Qualificação Técnica 

 Após a análise dos documentos de qualificação técnica apresentados pelas licitantes, verificou-se que 

a licitante Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda atendeu as exigências estabelecidas no item 10.1.3 do 

edital.  

 Em relação à licitante Frazillio Soluções de Tecnologia Ltda., foram realizadas duas diligências 

(enviadas em 14-09-21 e 17-09-21). Ambas foram respondidas tempestivamente; no entanto não foi 

comprovada a inclusão dos profissionais Lucas Tafarello e André Barrozo no quadro permanente da licitante. 

Dessa forma, a licitante não cumpriu a exigência do item 10.1.3.2.3. do edital. 

 A licitante apresenta contrato de prestação de serviços com a empresa A. H. Barrozo Treinamentos e 

com a empresa Tafarello Soluções em Tecnologia da Informação Ltda para comprovação da inclusão dos 

profissionais André Barrozo e Lucas Tafarello, respectivamente, no quadro permanente da licitante. 

Ocorre que o contrato de prestação de serviço firmado entre a licitante e outra pessoa jurídica para 

fornecimento de mão de obra técnica configura Subcontratação; e de acordo com a cláusula 15.2 do Anexo X 

do Edital – Minuta do Contrato –“ a contratada não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da 

Licitação.”. 

É pacífico o entendimento do Tribunal de Contas da União de que é vedada a subcontratação total e, 

desde que admitida no instrumento convocatório, a subcontratação não deve abranger parcelas de maior 

relevância e de valor significativo do contrato. 

Conforme se extrai do artigo 78, inciso VI, da Lei de Licitações e Contratos, os meios e instrumentos 

oportunos para a definição dos limites e das condições de subcontratação são o edital e, coerentemente com o 

instrumento convocatório, o respectivo contrato. 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou acerca do assunto: 

Acórdão834/2014 – TCU - "De acordo com o art. 72 c/c o art. 78, VI, da Lei nº 8.666,de 21 de junho de 1993, 

a subcontratação deve ser tratada como exceção, de tal modo que a jurisprudência do TCU só tem admitido, 

em regra, a subcontratação parcial e, ainda assim, quando não se mostrar viável sob a ótica técnico-



 

 

econômica a execução integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorização 

formal do ente contratante (v.g. Acórdão 1.151/2011-2ªCâmara e Acórdão3.378/2012-Plenário)" 

Acórdão 717/2011, 2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União: “11. De fato, é farta a jurisprudência do 

TCU no sentido deque, embora a Lei 8.666, de 21.6.1993, permita a subcontratação parcial da obra, serviço 

ou fornecimento, é imprescindível que essa possibilidade esteja previamente prevista no edital e constante do 

contrato. É o que se depreende dos arts. 72 e 78, VI, do referido diploma legal. 12. Como exemplo de 

precedentes, além do acórdão 1.982/2010- Plenário, [...] cito os acórdãos 180/2001, 19/2004,1.014/2005, 

355/2006 e 1.932/2009, todos também de Plenário.” 

A respeito da inclusão no quadro permanente, o doutrinador Marçal Justen Filho (2016, p.715) 

sustenta: "Deve reputar-se que o quadro permanente de uma empresa consiste no conjunto de pessoas 

vinculadas a ela com cunho de permanência, sem natureza eventual ou precária." 

Dito isso, esta Comissão de Licitação entende que a licitante Frazillio Soluções de Tecnologia Ltda 

descumpriu a exigência do item 10.1.3.2.3.  e a cláusula 15.2 do Anexo X do Edital. 

 

I.3- Análise Econômico-financeira:  

Verificou-se, após a análise, que todas as licitantes atenderam às exigências de qualificação 

econômico-financeira definidas no item 10.1.4 do edital. As licitantes comprovaram possuir patrimônio 

líquido mínimo, conforme exigência do item 10.1.4.1 do Edital. 

As licitante atenderam às exigências do item 10.1.4.2.1 e 10.1.4.2.2, qual seja, índice de 

endividamento IE=<0,75 e índice de liquidez corrente (ILC)=>1,20.  

Foram constatados os seguintes índices:  

Licitante Frazillio Soluções de Tecnologia Ltda = IE= 0,68 e ILC = 1,44 

Licitante Ernst & Young Assessoria Empresarial = IE= 0, 58 e ILC = 1,76 

Ambas apresentaram certidão negativa de falência, atendendo às exigências do item 10.1.4.3 do 

Edital. 

II – DECISÃO 

 Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, esta Comissão decide pela  

HABILITAÇÃO da  licitante Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda e pela INABILITAÇÃO da 

licitante Frazillio Soluções de Tecnologia Ltda. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 040/21) 
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Moacir José da Silva Carvalho                                     Lucas Barbosa da Cunha 

 

Renato de Abreu Fortes 

 


