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EDITAL DE LICITAÇÃO -  CONCORRÊNCIA SLU Nº 001/2019 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO -  PORTARIA SLU Nº 130, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.097.349.19.20 

 

ENCAMINHAMENTO PARA AUTORIDADE SUPERIOR. 

RAZÕES PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019, referente à contratação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, instituída pela Portaria SLU 

Nº 130, de 12 de novembro de 2019, vem, encaminhar os recursos administrativos e impugnações aos 

recursos administrativos interpostos pelas licitantes em face do resultado preliminar de habilitação do 

certame, bem como as razões anexas, nos termos do art. 109, §4º, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

1. DA SÍNTESE DO PROCEDIMENTO. 

 

O Edital de Licitação da Concorrência SLU nº 001/2019 foi publicado no DOM em 14/11/2019 e no 

DOE em 14/11/2019, iniciando, assim, o procedimento externo da concorrência para contratação dos 

serviços de coleta de resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte, nos termos da Lei Federal 

8.666/1993. 

 

Conforme regras do edital, os envelopes de habilitação e de propostas deveriam ser apresentadas 

pelas empresas interessadas até às 17:00h, do dia 18/12/2019. Assim, o procedimento seguiu 

regularmente para a sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação, que ocorrera no dia 

19/12/2019, às 09:00h. 

 

Empresas interessadas no certame apresentaram questionamentos ao edital, aos quais todos foram 

respondidos devidamente por esta Comissão. Também houve impugnações ao edital, as quais foram 

todas indeferidas por esta Comissão. 

 

Em 19/12/2019, a sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação das licitantes 

interessadas foi realizada, tendo a comissão lavrado a competente ata para registro do feito. 

Conforme registro em ata, as seguintes empresas apresentaram envelopes de habilitação e proposta 

de preço para participação no certame, totalizando 19 licitantes, dentre as quais, 4 consórcios: 
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EMPRESAS 

1 Vina Equipamentos e Construções 

2 Marquise Serviços Ambientais S/A 

3 Consita Tratamento de Resíduos S/A 

4 B.A Meio Ambiente Ltda. (Recuperação Judicial) 

5 Litucera Limpeza e Engenharia Ltda. 

6 Orbis Ambiental S/A 

7 Valor Ambiental Ltda 

8 Trail Infraestrutura Eireli 

9 Localix Serviços Ambientais Ltda 

10 Sanepav Saneamento Ambiental Ltda 

11 Enegix Ambientl Eireli 

12 Sistemma Assessoria e Construções Ltda 

13 Construtora Contorno Ltda 

14 EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda 

15 KTM Administraçãoe Engenharia 

16 
Consórcio Limpa 

Mais BH 

Heleno & Fonseca Construtécnica (líder) 

Paulitec Construções Ltda 

17 
Consórcio BH 

Mais Limpa 

Conata Engenharia Ltda 

Infracon Engenharia e Comércio Ltda 

Construtora Israel EIRELI 

FFX Construções e Serviços Ltda (líder) 

Construtora Sinarco Ltda 

18 
Consórcio BH 

Ambiental 

Zetta Infraestrutura e Participações S/A (líder) 

Beta Ambiental Ltda 

19 
Consórcio Limpa 

BH 

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda (líder) 

Ducar Serviços e Locações Ltda 

 

 

Abertos os envelopes, rubricadas as paginas dos documentos de habilitação das licitantes pelos 

representantes das empresas participantes e membros da comissão de licitação, a sessão foi suspensa 

para julgamento preliminar de habilitação.  

 

A comissão de licitação realizou diligências com base no art. 43, §3º da Lei Federal 8.666/1993,  para 

obter esclarecimento de documentos e de itens de comprovação apresentados pelas licitantes para 

atender à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira.  Os atos 

realizados foram devidamente registrados aos autos deste procedimento de licitação. 

  

A comissão de licitação procedeu com o julgamento preliminar de habilitação em 16/01/2019 

(quinta-feira), cuja publicação no DOM ocorreu em 17/01/2019 (sexta-feira), iniciando a contagem 

dos prazos para interposição dos recursos administrativos em 20/01/2019 (segunda-feira), por ser este 

o primeiro dia útil seguinte à publicação, nos termos do art. 110, p. ú, da Lei Federal 8.666/1993. 
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No julgamento preliminar de habilitação, as seguintes empresas não foram habilitadas: 

 

A) O CONSÓRCIO BH AMBIENTAL: A empresa líder, Zetra Infraestrutura e 

Participação, não atingiu o índice de liquidez corrente, descumprindo o 

subitem 3.2, Item 3, Clausula IX do Edital 001/2019. Além disso, as duas 

empresas participantes do consórcio, quando somados seus PL´s de modo 

proporcional, nos termos do subitem 3.4, Item 3, Clausula IX do Edital 

001/2019. Desse modo, não houve cumprimento dos requisitos de 

Qualificação Econômica-Financeira previstos no Edital, nos termos do 

subitem 3.2, do item 3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, 

da Clausula IX – HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01, do Edital de 

Licitação 001/2019; 

 

B) ENEGIX AMBIENTAL EIRELI: foi inabilitada tecnicamente, para os três 

lotes, uma vez que o seu atestado de capacidade técnica apresentado foi 

emitido em nome de outra sociedade empresária, que, não tem relação alguma 

com a licitante (transformação ou mutação societária empresarial que 

justificasse a apresentação deste atestado técnico). Desse modo, não houve 

cumprimento do subitem 2.3, do item 2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, da 

Clausula IX – HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01, do Edital de Licitação 

001/2019. 

 

As restantes das licitantes foram habilitadas para todos os lotes, com exceção da CONSTRUTORA 

CONTORNO, que foi habilitada tecnicamente apenas para os Lotes 02 e 03. 

 

Esse foi o resultado preliminar da habilitação para o presente certame. 

 

Contra a decisão preliminar de habilitação, foram apresentados os seguintes recursos administrativos: 

 

A) Pelo CONSÓRCIO BH AMBIENTAL, em face da sua inabilitação econômico-financeira; 

B) Pela KTM ENGENHARIA, em face da: 

B.1. Habilitação da ORBIS AMBIENTAL, por não ter apresentado atestado de 

capacidade técnica suficiente;  
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B.2. Habilitação da SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por 

irregularidade de atestado de capacidade técnica, haja vista a não apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico e registro de atestado no CREA;  

B.3. Habilitação da B.A. MEIO AMBIENTE, por não apresentar os documentos de 

regularidade fiscal indispensáveis; 

B.4 Habilitação do CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, por ter empresa no consórcio 

com objeto social distinto ao serviço da licitação, bem como por ter empresa no 

consórcio que não apresenta atestado de capacidade técnica. 

C) Pela ENEGIX AMBIENTAL EIRELI, em face da sua inabilitação técnica; 

D) Pela LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, em face da: 

D.1. Habilitação da SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por 

não ter entregue demonstração financeira com a assinatura de dois profissionais, a 

do contador e a do titular; 

D.2. Habilitação do CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA, uma vez que as empresas 

CONATA ENGENHARIA e INFRACON, que são parte das integrantes desse 

consórcio, apresentaram objeto incompatível com o serviço contratado, no seus 

respectivos contratos sociais, e bem como porque não possuem experiência no 

objeto ora licitado; 

D.3. Habilitação da CONSTRUTORA CONTORNO LTDA, uma vez que a 

licitante apresentou índices contábeis não assinados pelos contadores; 

 

Em seguida, a comissão de licitação comunicou aos licitantes interessados a abertura do prazo de 

cinco (05) dias úteis para apresentar impugnação aos recursos administrativos, cuja publicação no 

DOM ocorreu em 25/01/2020 (sábado), considerando como termo a quo no primeiro dia útil 

seguinte, em 27/01/2020 (segunda-feira), tendo iniciado o prazo, propriamente dito, em 28/01/2020 

(terça-feira), conforme determina o art. 110 e p. ú., da Lei Federal 8.666/1993. 

 

As seguintes empresas apresentaram contrarrazões: 

A) KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, contra o recurso administrativo da ENEGIX 

AMBIENTAL EIRELI; 

B) ORBIS AMBIENTAL S/A contra o recurso interposto da KTM ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHARIA; 

C) B.A MEIO AMBIENTE contra o recurso interposto da KTM ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHARIA; 
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D) SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA contra o recurso interposto da KTM 

ADMINISTRAÇÃO ENGENHARIA; 

E) CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA contra o recurso interposto da KTM ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHARIA; 

F) CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA contra o recurso interposto da LITUCERA LIMPEZA E 

ENGENHARIA LTDA; 

G) CONTRUTORA CONTORNO LTDA contra o recurso interposto pela LITUCERA 

LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; 

 

Houve ainda o protocolo de “MANIFESTAÇÃO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” da 

empresa LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA em face da habilitação da empresa EPPO 

SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, protocolada em 31/01/2020. 

 

Eis o resumo dos fatos até o presente momento da licitação. 

 

2. DA ANÁLISE DOS RECURSOS. 

 

A) RECURSO DO CONSÓRCIO BH AMBIENTAL. 

 

O recurso da licitante é procedente.  

 

No cálculo inicial realizado pela Comissão de Licitação, foi considerado equivocadamente o valor do 

Patrimônio Líquido da empresa Beta Ambiental LTDA em R$1.996.280,00 (Hum milhão novecentos 

e noventa e seis mil duzentos e oitenta reais). Mas o valor correto é de R$2.495.350,00 (Dois milhões 

quatrocentos e noventa e cinco mil trezentos e cinquenta reais).  

 

Assim, o Patrimônio Líquido do consórcio, considerando o valor correto da empresa Beta Ambiental 

LTDA, bem como as regras de somatório do patrimônio liquido na proporção da participação de cada 

empresa do consórcio (item 3.4, Clausula 3 -  QUALIFICAÇÂO ECONÔMICA-FINANCEIRA) , 

ultrapassa o percentual exigido no edital para o lote 3 (10% do valor estimado da contratação), que é 

de R$4.064.556,43 (quatro milhões sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais quarenta 

e três centavos). O consórcio atinge o valor de R$4.086.170,49 (quatro milhões oitenta e seis mil 

cento e setenta reais e quarenta centavos), atendendo, assim, a exigência do item 3.2.1 do edital de 

Concorrência SLU nº 001/2019, para o lote 3. 
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Desse modo, julga-se pelo provimento do recurso, e, consequentemente, pela habilitação do 

CONSÓRCIO BH AMBIENTAL para o lote 03 do certame. 

 

B) RECURSO DA KTM ENGENHARIA. 

B.1. Habilitação da B.A. MEIO AMBIENTE, por não apresentar os documentos 

de regularidade fiscal indispensáveis; 

 

Alega a recorrente que a B.A MEIO AMBIENTE, não obstante o fato de estar em recuperação 

judicial, não está isenta de apresentar os demais documentos de qualificação econômico-financeira, 

de forma a demonstrar sua capacidade para executar o objeto da licitação. Afirmou também que a 

B.A MEIO AMBIENTE não apresentou prova de regularidade relativa à Seguridade Social, e que a 

decisão do Juízo de Belém - PA não a isenta de apresentar tal documento.  

 

Razão não assiste à recorrente. 

 

A certidão referente à regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional foi unificada, desde a Portaria 

358/2014 do Ministério da Fazenda, de modo que tal documento, hoje, afere necessariamente as 

dívidas para com a Fazenda Nacional e para com a Receita Federal, incluindo os débitos aos INSS, 

ao FGTS e demais dívidas fiscais para com a União, de modo em geral.  

 

A empresa B.A Meio Ambiente perpassa hoje pelo procedimento de recuperação judicial, na qual 

restou consagrada, em liminar, a isenção para apresentar os documentos de regularidade fiscal 

previstos no item III do art. 29 da Lei Federal 8.666/1993, nos certames públicos de contratação. 

Veja certidão a seguir: 
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A referida decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator Jose Maria Teixeira do Rosário, do 

TJPA, foi fundamentada com base nos atuais precedentes do STJ, que orientam pela não exigência de 

regularidade fiscal das empresas que estão nessa situação específica de recuperação, justamente 

porque é da própria natureza desse intuito viabilizar a participação em procedimentos que façam a 

empresa superar a sua crise e situação de insolvência.  Veja a seguir: 

 

 

 

Diante da certidão apresentada, e do contexto fático-jurídico trabalhado na decisão liminar pelo 

Desembargador Relator Jose Maria Teixeira do Rosário, no TJPA, bem como linha de entendimento 

do STJ acima exposta, não há duvidas de que a B.A Meio Ambiente está isenta da apresentação dos 

documentos de regularidade fiscal na presente licitação, eis que está com o amparo do regime da 

recuperação judicial. 

 

Por isso, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

B.2. Recurso contra a habilitação da SISTEMMA ASSESSORIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, por irregularidade de atestado de capacidade técnica, 

haja vista a não apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) e registro de 

atestado no CREA; Atestado de ITUMBIARA supostamente irregular;  

 

Alega a recorrente que a licitante SISTEMMA apresentou o atestado de capacidade técnica, exarado 

pelo Município de Senador Canedo/GO, sem anexar a respectiva CAT. Alega também que o atestado 

do município de Araraquara/SO não indica o registro deste no CREA. Por isso, tais atestados devem 
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ser desconsiderados para o computo de toneladas médias por mês, exigidas no item 2.3.1 do Edital, 

tornando a empresa inabilitada tecnicamente por não atingir o quantitativo mínimo de toneladas para  

qualquer lote do edital. 

 

Por fim, a Recorrente questionou também o atestado apresentado pela licitante SISTEMMA, do 

Município de Itumbiara, uma vez que a população naquele local gira em torno de 100.000 pessoas, 

mas o atestado afere recolhimento de 3.120 toneladas por mês, uma quantia acima dos parâmetros 

regularmente observados para cidade daquele porte. Requereu que a comissão de licitação 

diligenciasse junto a Prefeitura Municipal de Itumbiara, a fim de que declare o quantitativo de 

toneladas/mês do serviço de coleto domiciliar, considerando a alegada discrepância entre as toneladas 

por mês, informadas no atestado, e o número populacional do município. 

 

Razão não assiste a recorrente em nenhum dos dois supracitados pleitos contra a habilitação técnica 

da SISTEMMA. 

 

Em relação às alegações dos atestados de Senador Cando/GO e de Araraquara/SO, para efeito de 

avaliação de quantitativos mínimos, exige-se atestado emitido por pessoa jurídica de direito publico 

ou privado em nome da licitante, sem qualquer relação ou conexão com CAT ou CREA de 

profissional habilitado, nos termos do item 2.3, da clausula 2- Qualificação Técnica, do Edital 

001/2019.   

 

O CAT e CREA são elementos para aferir a qualificação do profissional habilitado a exercer a 

função de engenheiro na empresa, exigidos em outro item 2.2, da clausula 2 - Qualificação Técnica, 

do Edital 001/2019. Trata-se de outro item de cumprimento para qualificação técnica, diversa do 

atestado de capacidade técnica exigidos no item 2.3, em nome das empresas licitantes.  Por isso, a 

alegação da KTM de que os atestados emitidos em favor da SISTEMMA devem ser desconsiderados 

por inexistir CAT anexado ou falta de indicação de CREA neles é insubsistente, e não tem nenhuma 

razão assentada nas regras do presente edital. 

 

Em relação ao atestado de Itumbiara, verificando através de dados do IBGE, constata-se que o 

referido município possui população da ordem de 102.513 habitantes. Considerando a massa de 

3.120 toneladas por mês, conforme registrado no atestado apresentado, pode-se calcular uma 

produção per capita estimada de 1 kg/habitante x dia, o que corresponde a estimativas encontradas 

em algumas literaturas relativas ao tema (literatura consultada: Elementos de Gestão de Resíduos 
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Sólidos. Autor: Raphael Tobias de Vasconcelos Barros, 2012 – Editora Tessitura, Belo Horizonte – 

Página 76, Tabela 4.20). 

 

Além disso, considerando tratar-se de um documento com fé pública, ou seja, com presunção de 

veracidade, e que sequer há indícios de irregularidade do quantitativo apresentado nesse atestado, 

conforme acima exposto, não se justifica a realização de diligência, cuja premissa serve-se para 

clarear alguma obscuridade que seja relevante, o que não é o caso. 

 

Desse modo, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

B.3. Recurso contra a habilitação da ORBIS AMBIENTAL. 

 

A KTM alega que a ÓRBIS apresentou atestado, em nome da empresa VITAL, com apenas 

491.687,70 toneladas, para um contrato cuja duração é de 60 meses. Em sua conta, a média do 

atestado é de 8.194,79 t/mês, quantia esta que não seria suficiente para ser habilitada tecnicamente 

para o Lote 01 e Lote 02, somente para o Lote 03.  Por isso, solicita a inabilitação da ORBIS 

AMBIENTAL para os lotes 01 e 02. 

 

Razão não assiste à recorrente. 

 

O cálculo para avaliação do quantitativo médio mensal foi executado considerando a data de início 

do contrato contemplado pelo atestado apresentado, até a data de emissão do atestado, ou seja, 

01/10/2010 a 31/12/2011, contabilizando, portanto, 15,2 meses, conforme demonstrado na 

contrarrazão da empresa ORBIS,  e na memória de cálculo da comissão de licitação: 
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A recorrente não se atentou para o quanto exposto no atestado emitido pela EMLURB, que declara 

expressamente que a quantidade de toneladas verificadas no documento compreende o período entre 

01/10/2010 a 31/12/2011, e não a toda vigência do respectivo contrato administrativo, veja a seguir: 

 

 

 

Desse modo, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

B.4. Recurso contra habilitação do CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA; 

Inexistência de conexão entre o objeto social da IFRANCON e do serviço que se 

quer contratar; Falta de atestado de capacidade técnica em nome da CONATA.  

 

Alega a recorrente que a empresa INFRACON não tem no seu contrato social objeto que tenha 

relação com o serviço que se pretende contratar com a presente licitação. Aduz também que a 

CONATA não possui atestado de capacidade técnica que a habilite a exercer o serviço de coleta de 

resíduos que ora se pretende contratar. 

 

Razão não assiste à recorrente. 

 

A INFRACON tem no seu objeto social serviços de engenharia mais amplo que a própria limpeza 

urbana, tal qual  “a) planejamento e a execução de projetos e obras em todos os ramos da engenharia 

e construção [...]”.  
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Veja a seguir: 

 

 

 

Desse modo, há conexão entre o objeto social da empresa INFRACON com o serviço de limpeza 

urbana, que é uma espécie dos serviços de engenharia. 

 

Além disso, quanto a inexistência de atestado de capacidade técnica em nome da empresa CONATA, 

o edital permite a somatória dos atestados de cada licitante que integra o consórcio, item 2.3.5, 

clausula 2 – DA QUALIFICAÇÂO TÉCNICA, do Edital 001/2019, de sorte que a aferição da 

capacidade técnica dos consórcios licitantes se realiza de modo conjunto, e não isoladamente. 

 

Por isso, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

Assim, todos os pedidos do recurso da KTM Engenharia foram indeferidos. 

 

 

C) RECURSO DA ENEGIX AMBIENTAL EIRELI. 

 

A licitante ENEGIX AMBIENTAL EIRELI interpôs recurso administrativo alegando, dentre outros, 

que a “comprovação da capacidade técnico-operacional (da empresa) unicamente por atestados de 

capacidade técnica emitidos em nome da empresa restringe o acesso às novas empresas, [...] tratando-

se de discriminatório”. Lado outro, a licitante KTM ENGENHARIA, apresentou contrarrazões 

requerendo a manutenção da decisão da comissão de licitação que desabilitou a concorrente ENEGIX 
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AMBIENTAL EIRELI sob o argumento, resumido, de que a exigência de comprovação da 

capacidade técnico-operacional da empresa é licita, pois decorre de previsão legal, sendo também 

reconhecida pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em entendimento, inclusive, 

sumulado. 

 

Nesse sentido, não assiste razão à licitante ENEGIX AMBIENTAL EIRELI, haja vista que a 

exigência de comprovação de apresentação de atestados de capacidade técnico-operacional da 

empresa é meio de proteger a Administração Pública de contratar licitantes inaptos, estando 

respaldada pela legislação, de forma a se garantir o caráter competitivo do certame em benefício de 

todos. É mecanismo de aferição das condições técnicas necessárias para a execução satisfatória do 

objeto por parte do licitante. 

 

Trata-se de medida amplamente aceita jurisprudencialmente, com diversas decisões do Tribunal de 

Contas da União que a corroboram. Apenas a título de elucidação, veja-se o seguinte acórdão, de 

lavra recente do TCU: 

 

Sumário 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 22/2019. UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA. ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA COM NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO INFERIOR AO 

EXIGIDO. INABILITAÇÃO. REGRA PREVISTA EM EDITAL. INSTRUÇÃO 

NORMATIVA SEGES/MP 5/2017. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU 

IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. 

Acórdão. (ACÓRDÃO Nº 137/2020 – TCU – Plenário. Processo nº TC 

038.340/2019-4). 

O fundamento para a decisão do TCU está amparado na previsão contida no art. 30, 

II da Lei 8.666/1993: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

 

A jurisprudência acerca do assunto é tão consolidada que a referida matéria já foi sumulada pelo 

Tribunal de Contas da União: 

 

SÚMULA Nº 263/2011: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 

execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado. (Acórdão nº 0032 - TCU - Plenário, 19 de 

janeiro de 2011) 
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Assim, além de legal e amplamente aceita, a utilização de atestados para comprovação da capacidade 

técnico-operacional da licitante não pode ser vista como um critério que restringe a participação.  

 

Por fim, vale ressaltar que a exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional da 

empresa está expressamente previsto no edital.  

 

Por isso, julga-se pelo não provimento do recurso.  

 

D) RECURSO DA LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA, em face da: 

 

D.1. Habilitação da SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, por não ter entregue demonstração financeira com a assinatura 

de dois profissionais, a do contador e a do titular; 

 

Alega a empresa recorrente que a SISTEMMA ASSESSORIA entregou demonstração financeira sem 

assinatura do contador e do titular da empresa no demonstrativo de cálculo dos índices contábeis. 

 

Ocorre que  o edital no item 3.1.2 exige a assinatura do contador e seu representante legal somente no 

Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), e não na 

demonstração financeira dos índices contábeis. Logo, não houve descumprimento de regra alguma, já 

que BP e o DRE foram apresentados nos termos exigidos pelo Edital, ou seja, com as assinaturas de 

ambos. 

 

Desse modo, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

 

D.2. Habilitação do CONSÓRCIO BH MAIS LIMPA;  CONATA 

ENGENHARIA e INFRACON não apresentaram atestados de 

capacidade técnica; Incompatibilidade de objeto da INFRACON. 

 

Alega a recorrente que a empresa INFRACON não tem no seu contrato social objeto que tenha 

relação com o serviço que se pretende contratar com a presente licitação. Aduz também que a 

CONATA ENGENHARIA e a INFRACON não possui atestado de capacidade técnica que a habilite 
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a exercer o serviço de coleta de resíduos que ora se pretende contratar. Requereu, assim, a 

inabilitação do consórcio que estas empresas integram, a BH MAIS LIMPA. 

 

Razão não assiste à recorrente. 

 

A INFRACON tem no seu objeto social serviços de engenharia mais amplo que a própria limpeza 

urbana, tal qual  “a) planejamento e a execução de projetos e obras em todos os ramos da engenharia 

e construção [...]”.  Veja a seguir: 

 

 

 

Desse modo, há conexão entre o objeto social da empresa INFRACON com o serviço de limpeza 

urbana, que é uma espécie dos serviços de engenharia. 

 

Além disso, quanto à alegada inexistência de atestado de capacidade técnica em nome da empresa 

CONATA e da INFRACON, o edital permite a somatória dos atestados de cada licitante que integra 

o consórcio, item 2.3.5, clausula 2 – DA QUALIFICAÇÂO TÉCNICA, do Edital 001/2019, de sorte 

que a aferição da capacidade técnica dos consórcios licitantes se realiza de modo conjunto, e não 

isoladamente. 

 

Por isso, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

Desse modo, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

D.3. Habilitação da CONSTRUTORA CONTORNO LTDA, uma vez que 

a licitante apresentou índices contábeis não assinados pelos contadores; 
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Alega a recorrente que a CONSTRUTORA CONTORNO LTDA não apresenta assinatura dos 

contadores nos documentos que apresentam índices contáveis. 

 

Razão não assiste à recorrente. 

 

Ocorre que  o edital no item 3.1.2 exige a assinatura do contador e seu representante legal somente no 

Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), e não na 

demonstração financeira dos índices contábeis. Logo, não houve descumprimento de regra alguma, já 

que BP e o DRE foram apresentados nos termos exigidos pelo Edital, ou seja, com as assinaturas de 

ambos. 

 

Desse modo, julga-se pelo não provimento do recurso. 

 

 

E) “MANIFESTAÇÃO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” APRESENTADO 

PELA LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA CONTRA A EMPRESA 

EPPO. 

 

A Litucera apresentou uma manifestação, em 31/01/2020, pedindo a inabilitação da EPPO, por falta 

de documentação fiscal hábil.  

 

Preliminarmente, o pleito é intempestivo, eis que apresentado em 31/01/2020, isto é, fora do prazo 

para interposição do recurso administrativo,  que encerrou-se em 24/01/2020. Não há duvidas de que 

se trata de recurso administrativo, apesar do nome dado à petição de “manifestação”, vez que sua 

finalidade é claramente de obter a reforma da decisão impugnada.  

 

Por outro, em relação ao mérito da manifestação, a empresa EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E 

OBRAS LTDA, às fls. 1282 a 1284 do processo administrativo (volume nº 5), apresenta certidões 

que declaram não constar “débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado”, na 

Procuradoria da Dívida Ativa do  Estado de São Paulo.  Veja a seguir: 
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Ainda, em relação à Secretaria da Fazenda de São Paulo, foi emitida a certidão positiva, com efeitos 

de negativa, justamente por haver débito em situação que não causa irregularidade ao licitante  

(exigibilidade suspensa): 

 

 

A certidão positiva com efeitos de negativa possui justamente essa função de comprovar a 

regularidade fiscal de uma empresa que possui divida inscrita (porém, com efeitos não ativos). 
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Realmente, trata-se de pleito teratológico e descabido da participante, que se aventura em um 

procedimento de concorrência do porte financeiro como este do Edital SLU 001/2019, mediante 

petição intempestiva, e sem razão de conteúdo para saneamento de ilegalidade.  

 

Desse modo, julga-se pelo não recebimento da petição, por ser intempestivo, bem como pelo 

indeferimento do pedido. 

 

 

3. DA CONCLUSÃO. 

 

Com as considerações acima destacadas, encaminhamos o presente processo para deliberação e 

julgamento pela autoridade superior, indicando que apenas o recurso do CONSÓRCIO BH 

AMBIENTAL deve ser julgado procedente. Os recursos interpostos pelos seguintes recorrentes,  

KTM ENGENHARIA, ENEGIX AMBIENTAL EIRELI e LITUCERA LIMPEZA E 

ENGENHARIA LTDA, inclusive a “Manifestação aos documentos de habilitação” da Litucera, 

devem ser julgados improcedentes.  

 

 

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2020. 
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