
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.

ANÁLISE RECURSAL E DE CONTRARRAZÕES

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. 

RECORRENTE: Construtora Ágil LTDA.
RECORRIDA: RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente interpôs o recurso tempestivamente e na forma estabelecida no edital, via

sistema Comprasnet, sendo este conhecido por esta Comissão.

I-1 -  Argumento de não comprovação de capacidade técnica

A recorrente sustenta que a recorrida não atendeu a exigência editalícia presente no

item  12.1.3.3.1,  que  exige comprovação  de  execução  de  serviços  de  Concreto  de  Alto

Desempenho (CAD),  fck  igual  ou  superior  a  50Mpa em quantidade  igual  ou  superior  a

1.500m3. Alegou que os atestados apresentados apresentam serviços executados com concreto

com fck igual ou superior a 40MPa, com volume de 956m3, não atendendo a exigência do

edital.  Conforme  informado  em  contrarrazões,  tem-se  que  a  recorrida  demonstrou  a  sua

execução,  por  meio  de  descrição  de  serviços  idênticos  no  atestado  vinculado  à  CAT nº

1420170006145,  do quantitativo  de 1.145,60 metros  cúbicos.  Em complementação,  foram

apresentados outros dois atestados com serviços de complexidade similar ao que foi exigido

pelo Edital, cujos quantitativos somados atendem à exigência contida no item em discussão. 

Durante a fase de análise da documentação de habilitação da recorrida, esta comissão

realizou  diligência,  para  esclarecimentos  sobre  informações  contidas  nos  atestados  de

qualificação técnica apresentados.  Após análise,  considerou-se que o item questionado foi

atendido com um total de 2.881,60m3 sendo que deste, 1.736m3 foram comprovados através

de serviços de complexidade equivalente à exigida, tendo em vista, sobretudo dois aspectos: a
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similaridade entre o objeto do edital e dos serviços constantes do atestado (Serviços e obras

de  Recuperação  Estrutural  da  Laje  de  Fundo  do  Ribeirão  Arrudas  e  Trabalhos  de

recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do Ribeirão Arrudas…),  que

contempla  recuperação  de  partes  desgastadas  na  laje  de  fundo  com  utilização  de

microconcreto resistente à desgaste por abrasão fck maior/igual a 40MPa, correspondendo à

936m3 do total comprovado. 

Em  relação  à  solicitação  de  comprovação  de  serviços  de  preparo  e  aplicação  de

argamassa projetada aditivada com sílica ativa (item 12.1.3.3.3), a RFJ comprovou execução

de serviço com complexidade equivalente à exigida: Revestimento em argamassa aquosa de

alta resistência mecânica para contato com água potável, fornecimento e aplicação manual

ou por jateamento úmido,  no atestado  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 emitido pela COPASA. A quantidade atestada,

12.876,00 m², foi considerada suficiente para complementar os 133,81m3 comprovados no

atestado  Serviços  e obras de recuperação estrutural  das  paredes  e  lajes  das galerias  do

Córrego da Serra, Zoo e São José, em função principalmente das espessuras usuais para este

tipo de serviço. Para atender ao edital seria necessária uma espessura média de 1,29 cm. A

título  comparativo  o  projeto  prevê  camadas  com  espessura  máxima  de  5  cm.  Foram

apresentados, ainda, informações técnicas de fabricantes dos produtos utilizados nos serviços

comprobatórios  do  item  12.1.3.3.6  (Injeção  de  resina  epóxi  ou  gel  de  poliuretano)  que

permitiriam realizar a conversão das unidades presentes nos atestados para a unidade exigida

no edital. 

Conforme afirmado pela  recorrida em contrarrazões,  a necessidade de conversão é

comum  em  licitações  públicas,  pois  nem  sempre  as  medidas  contidas  em  atestados

correspondem às medidas exigidas por editais de licitações, o que em hipótese alguma pode

ser tido como “estimativa”  de execução,  tendo sido utilizados  parâmetros  técnicos  para a

devida conversão. 

Pelo exposto, considerou-se que os atestados de capacidade técnica apresentados pela

RFJ Construção e Engenharia Ltda., atendem às exigências contidas no item 12.1.3 do edital,

em conformidade com o art. 30, §3º da lei 8.666/93, o qual dispõe que “Será sempre admitida

a comprovação de aptidão, através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”.

I-2 -  Argumento de não comprovação de capacidade econômica-financeira
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Em relação à qualificação econômico-financeira, sustenta a recorrente que o balanço

de abertura apresentado não comprova o patrimônio líquido mínimo exigido no edital, sendo

que  a  alteração  contratual  de  aumento  de  capital  social,  não  cumpre  a  exigência  pois  o

patrimônio líquido é formado pelas contas do ativo e passivo de suas demonstrações contábeis

(balanço) e não pelo aumento de seu capital social. 

Afirmou  ainda  que  em resposta  a  diligência  da  Comissão,  a  recorrida  apresentou

documentos  que impactam sua demonstração  de qualificação econômica  financeira,  tendo

sido  apresentados  nove  contratos  de  compra  e  venda  de  veículos,  obrigações  estas  não

contabilizadas no balancete referente ao mês de maio/20, não registrado na junta comercial,

mas  também  apresentado  por  ocasião  da  diligência.  Afirma  que  ao  se  contabilizar  tais

operações, haveria alteração no ativo e passivo da sociedade, impactando no cálculo do índice

de liquidez corrente, que ficaria abaixo do valor exigido de 1,4, demonstrando incapacidade

econômica-financeira da recorrida para a execução das obras.

Em  relação  ao  patrimônio  líquido,  o  edital  exigiu  a  sua  comprovação  através  de

documento registrado na junta comercial,  não se exigindo que tal comprovação fosse feita

através do balanço. Ademais, a recorrida apresentou balanço de abertura nos termos do item

12.1.4.2.5., sendo que em confronto com a última alteração contratual apresentada, notou-se

evidente descompasso entre os valores constantes do balanço de abertura e a real situação

econômica-financeira da empresa, alterada substancialmente com a elevação do capital social.

Conforme  afirmado  pela  recorrida,  o  capital  social  não  representa  o  Patrimônio

Líquido, mas é indispensável para sua apuração contábil, de modo que o balancete analítico

referente ao mês de maio, serviu como demonstrativo para evidenciar que com a modificação

do Capital Social o Patrimônio Líquido atende a exigência editalícia. 

Nos termos do  § 2º, Art. 7º da lei 12.462/2011 e item 11.8 do edital,  é facultado à

comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância

da  proposta,  adotar  medidas  de  saneamento  destinadas  a  esclarecer  informações,  corrigir

impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.

Note-se que a apresentação do balancete referente ao mês de maio serviu como informação

complementar  com vistas  a  comprovação  do  patrimônio  líquido  mínimo  exigido,  após  a

contabilização referente a segunda alteração contratual. 

Conforme ensina Marçal Justen Filho:
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“Também não há empecilho à licitante fundar sua capacitação econômico-

financeira  em  eventos  ocorridos  no  curso  do  exercício,  não  refletidos  em

demonstrações financeiras anteriores. Assim, suponha-se que a empresa em

situação  de  alguma  precariedade  financeira  tenha  promovido  aumento  de

capital mediante emissão de novas ações. Os novos recursos acarretaram sua

capitalização.  As  demonstrações  financeiras  do  exercício  anterior  podem

conter  dados  insuficientes  para  satisfazer  os  requisitos  do  edital.  É  óbvio,

porém, que evento superveniente alterou o panorama e deverá ser considerado

pela  Administração.  Isso  não é  impedido  pela  vedação  à  apresentação  de

balanços provisórios. Quando promove elevação de capital, a nova situação

contábil  não se  retrata  em um “balanço provisório”.  A provisoriedade  do

balanço  se  caracteriza  quando  inexistir  sua  aprovação  por  ato  formal  da

sociedade. É provisório o balanço destinado a ser confirmado posteriormente,

o  que  importa  implícita  e  inafastável  ressalva  a  seus  termos.  Não  será

necessário  aguardar  o  término  do  exercício  para  levantar  novas

demonstrações que nada mais farão do que retratar aquilo que já ocorrera

definitivamente no âmbito da sociedade.” (Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos. P. 541/542. Dialética. 15a edição). 

Com efeito, apesar de tratar-se de balancete ainda não registrado na junta comercial,

referido  documento  espelhou  as  alterações  promovidas  pela  segunda  alteração  contratual

societária, já registrada na junta comercial, não se tratando de alteração provisória ou futura e

sim já efetivada. Pelo exposto, essa Comissão entende que restou demonstrado, nos termos

dispostos em edital, que a licitante possui o patrimônio líquido mínimo exigido.

Em relação a não contabilização no balancete de maio/2020 das operações de compra

e venda de veículos constantes da documentação anexa a resposta da diligência, foi informado

pela recorrida, em contrarrazões, que referidas operações foram contabilizadas no balancete

de junho/2020, juntamente com o crédito reconhecido para uma das sócias ML Participações

S/A,  utilizado,  por  sua  vez,  em  adiantamento  para  futuro  aumento  de  capital  (AFAC),

acarretando na manutenção do atingimento dos índices exigidos pelo Edital. 

Conforme apontado pela recorrida, o balancete provisório apresentado não se trata de

um  documento  contábil  apto  a  substituir  o  balanço  de  abertura,  sendo  este  último  o

documento  contábil  eleito  pelo  item  12.1.4.2  do  Edital  para  demonstração  dos  índices

exigidos pelo instrumento convocatório para qualificação econômico-financeira. Com efeito,
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o edital exigiu para fins de cálculo dos índices, a apresentação do balanço de abertura para

sociedades  constituídas  a  menos  de  um  ano,  sendo  que  a  análise  dos  índices  foi  feita

exclusivamente através deste, tendo a recorrida comprovado os índices exigidos.

 No  entanto,  considerando  que  o  balanço  apresentado  não  representava  mais  a

realidade econômica financeira da sociedade,  dadas as alterações contratuais promovidas e

obrigações  assumidas,  esta  Comissão  entendeu  por  bem,  realizar  nova  diligência  junto  à

recorrida,  para juntada dos documentos mencionados nas contrarrazões,  demonstrativos da

manutenção de sua qualificação econômica-financeira, ainda que consideradas as operações

realizadas após o registro do balanço de abertura. 

Em resposta a diligência, a recorrida apresentou balancete analítico referente ao mês

de junho/2020, contrato de cessão de crédito realizado entre Comim Construtora EIRELI e

ML Participações S/A referente ao crédito de R$ 596.000,00, oriundo dos referidos contratos

de  compra  e  venda  de  veículos,  dois  termos  de  Promessa  de adiantamento  para  futuro

aumento de capital assinado pelas sócias ML Participações S.A e RFJ Construtora EIRELI e

recorrida, um no valor de R$596.000,00 e outro no valor de R$100.000,00. 

Após a análise dos documentos apresentados, verificou-se que ainda que considerados

os lançamentos de todas as operações realizadas no período de maio/2020 e junho/2020, a

licitante permanece atendendo aos índices contábeis exigidos pelo edital.

De  tal  sorte  que  esta  Comissão  entende  que  restou  comprovada  a  qualificação

econômica financeira da recorrida através da demonstração de  Patrimônio Líquido superior a

10% (dez  por  cento)  do  valor  da  licitação,  por  meio  de  documento  registrado  na  Junta

Comercial  (2a  alteração)  e  demonstrativo  correspondente  (balanço  analítico),  bem  como

demonstrou os índices econômico-financeiros exigidos por meio de seu balanço de abertura,

na forma como exigido pelo Edital, e que conforme demonstrado pelos documentos juntados

em  diligência,  mesmo  após  a  contabilização  das  operações  societárias  ocorridas  em

maio/2020 e junho/2020, mantém-se o atendimento a tais exigências editalícias.

II – DECISÃO

Considerando  os  fatos  e  fundamentos  acima  esposados,  esta  Comissão  JULGA

IMPROCEDENTE  o  recurso  interposto  pela  licitante CONSTRUTORA  ÁGIL  LTDA.

mantendo  a  decisão  de  habilitação  da  licitante  RFJ  CONSTRUÇÃO  E  ENGENHARIA

LTDA.
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Em obediência  ao  disposto  no  art.  45,  §  6º,  da  Lei  nº  12.462/11,  esta  Comissão

encaminha  esta  decisão,  bem  como  as  razões  e  contrarrazões  recursais  para  subsidiar  a

decisão final da autoridade competente. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP

Nº.80/2020

Kely Cristina Santos Venier                                            Renato de Abreu Fortes                

Moacir José da Silva Carvalho                                       Lucas Barbosa da Cunha
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Of. CPL/ EXT/RFJ/24/2020

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020.

ASSUNTO: 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

À RFJ Construção e Engenharia Ltda.

Prezada Senhora,

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de
Belo Horizonte, nomeada pela portaria conjunta SMOBI/SUDECAP Nº 080/2020, no uso de faculdades previstas
no art. 7º, §1º do decreto 7.581/2011, vem através deste solicitar a apresentação da documentação mencionada nas
contrarrazões recursais apresentadas pela RFJ , nos seguintes trechos: 

“Ainda  que  por  absurdo  o  mencionado  demonstrativo,  chamado  de  balancete  analítico,  pudesse  ser
utilizado para  demonstração  dos  índices  exigidos  pelo  Edital,  o  certo  é  que  este  documento  apresentaria  a
realidade desses índices em maio de 2020, ressaltando que, o reconhecimento das operações de compra e venda
informadas pelo recorrente foi feito em junho, sem que houvesse alteração nos índices contábeis. Isso porque,
conforme Nota Explicativa contábil em anexo, essas operações foram reconhecidas no  balancete analítico de
junho, juntamente com o crédito reconhecido para uma das sócias ML Participações S/A, utilizado, por sua vez,
em adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), acarretando no atingimento dos índices exigidos no
Edital. Por esta Nota Explicativa é possível aferir que mesmo com a inserção das operações de compra e venda,
levando em consideração  o  aporte  de  capital  ali  provisionado,  os  índices  seriam atingidos,  o  que  pode ser
apurado no demonstrativo do mês subsequente (junho), ainda anterior a data da licitação (julho).     “

A manifestação da empresa deverá ocorrer no prazo de dois (02) dias úteis a contar do recebimento deste ofício,
através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br , viabilizando a análise do recurso e contrarrazões.

Atenciosamente,

Kely Cristina Santos Venier
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº.080/2020

À Senhora
Ivana Assis Pereira
RFJ Construção e Engenharia Ltda.
Rua Piauí, nº 361, sala 801, Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP
                                           Rua Guajajaras, 1107 – Bairro: Lourdes

  Belo Horizonte - MG

mailto:cpl.sudecap@pbh.gov.br


CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa RFJ CONTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com 
sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo início das atividades 27/04/2020. E  sua 
sede localiza-se na Rua Piauí  nº 361 sala 801 –, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG.  

Atualmente suas operações compreendem a construção civil em todas suas vertentes. 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

O balancete encerrado em 30 de junho de 2020, e apresentados de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 

como base de valor. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

A empresa declara expressamente as demonstrações contábeis foram elaboradas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 
1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 
1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que 
a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a 
faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

A moeda funcional da empresa é o Real. As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
reais. Assim, os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis 
mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis 
vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. 
Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o 
resultado do período atendendo ao regime de competência. 

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

Prezados Senhores:  

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RFJ 

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, que as informações relativas ao período base 01/06/2020 à 
30/06/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações 
contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela 
fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.  

Também declaramos:  

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da 
administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;  

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à 
legislação vigente;  

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão 
revestidos de total idoneidade;  



Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período 
base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, 
ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.  

 Também confirmamos que não houve:  

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou 
confiança;  

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;  

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser 
considerados para divulgação nas demonstrações contábeis. 

Disponibilidade 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem o caixa, saldos positivos em conta 
movimento. 

Fatos relevantes 

1) Os índices solicitados foram extraídos do balancete levantado no dia 30 de Junho de 
2020 e contemplam todas os fatos contábeis, ou seja, todas as transações que 
influenciam a situação patrimonial da empresa. 

2) Neste balancete, levantado em 30 de Junho 2020, foi reconhecida a aquisição de 09 
(nove) veículos junto a empresa Comim Construtora Eireli que totalizaram o valor de R$ 
596.000,00 (quinhentos e noventa e seis mil reais). 

3) Foi contabilizado a cessão do credito fruto da compra dos veículos citados no item 2, em 
favor da empresa ML PARTICIPAÇOES S/A, que por sua vez e através de termo de  
promessa de adiantamento para futuro aumento de capital manifestou o desejo de 
aumentar o capital social e consequentemente sua participação nesta sociedade.  

4) Foi registrado, também, e mediante outro termo de promessa de adiantamento para 
futuro aumento de capital a disponibilização de uma quantia em dinheiro. 
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DECISÃO DE RECURSO

Ref.  Processo:  01-034.100/20-00  –  Edital  SP  001/2020  –  RDC  -  Execução  das  obras  e

serviços de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto da galeria do Córrego

do Leitão – Julgamento – Recurso.

Acolho  a  manifestação  da  Comissão  Permanente  de  Licitações  constante  no  processo  em

referência e JULGO IMPROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente CONSTRUTORA

ÁGIL LTDA.,  MANTENDO a decisão de habilitação  da licitante  RFJ  CONSTRUÇÃO E

ENGENHARIA LTDA.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2020.

Adriano de Souza Morato
Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

SUDECAP

1/1



02/09/2020 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/1

Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5682 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SUDECAP

PORTARIA SUDECAP N.º 088/2018

Nomeia substituto para ausências eventuais no cargo de Superintendente da
SUDECAP.

O Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital –
SUDECAP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Municipal nº
15.320 de 04 de setembro de 2013 e de acordo com o artigo 450 da CLT –
Consolidações das Leis Trabalhistas, de 01 de maio de 1943,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como seu substituto para ausências eventuais no cargo de
Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, o
funcionário Adriano de Souza Morato, matrícula nº 02739-2, delegando-lhe competência
para nestes casos exercer os poderes inerentes ao cargo em referência, inclusive
ordenação e execução de despesas, autorizações financeiras junto às entidades
bancárias, assinatura de notas de pagamento de despesas, notas de empenho, cheques
e borderôs de pagamento de despesas relativos à SUDECAP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de 26/12/2018.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018

Henrique de Castilho Marques de Sousa

Superintendente
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