
 

 

 

 
À I. PREGOEIRA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - 
SUDECAP 
 
 
 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 
 
 
 

 
STRATA ENGENHARIA LTDA., já qualificada nos autos do processo licitatório em 

epígrafe, vêm, respeitosamente, apresentar, tempestivamente, a essas autoridades 

RECURSO ADMINISTRATIVO contra o julgamento de habilitação relativo ao presente 

certame, o qual requer seja recebido e, após analisado, reformada a decisão proferida em 

sessão eletrônica, ou, faça-o subir à autoridade superior, pelos fatos e fundamentos a 

seguir expostos: 

 
 
I – DOS FATOS 
 

 
A ora recorrente se utiliza do presente recurso administrativo para demonstrar, com 

bastante objetividade a esses respeitados Julgadores, a necessidade de revisão do 

julgamento que entendeu por declarar habilitada e classificada a licitante A1MC 

Projetos Ltda. 

 
As razões para a reforma do julgamento originalmente proferido são bastante claras, uma 

vez que: 

 
i) a recorrida, conforme e ato publicado no Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte, em 28/11/2020, sofreu sanções de suspensão de participar de processo 

de licitação e de contratar com a Administração pelo prazo de 6 (seis) meses e de 

suspensão da validade da inscrição da Contratada no SUCAF pelo mesmo período; 
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ii) é visível o descumprimento da documentação de habilitação apresentada pela 

recorrida a várias regras de habilitação dispostas no ato convocatório; 

 
iii) a proposta comercial da recorrida apresenta taxa de encargos sociais no valor de 

20%, mediante a qual se observa uma composição de encargos representada apenas pela 

alíquota de INSS, com todas os demais “zerados”, inclusive aquele relacionado ao 

FGTS, o que se revela inviável, na medida em que a própria empresa apresentou atestado 

e contrato de trabalho firmado com profissional que sequer faz parte de seu quadro 

societário. 

 
Diante disso, requer a análise dessa i. Pregoeira e demais responsáveis a fim de se rever o 

julgamento exarado, promovendo-se a exclusão da licitante A1MC Projetos Ltda. 

 

 
II – DA INDEVIDA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE A1MC PROJETOS 
LTDA. 
 
 
II.1. Penalidade – Impedimento de Licitar 
 
Assim dispõe os itens 8.4. e 8.4.8. do edital: 
 

“8.4. Como condição de verificação do eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
[...] 
8.4.8. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado 
inabilitado, por falta de condição de participação.” 

 
Diante dessas determinações, fica evidente que caso exista sanção impeditiva em nome 

da empresa licitante em quaisquer dos cadastros geridos por órgãos competentes, ela 

deverá ser sumariamente inabilitada.  

 
Nesse sentido, como já adiantado, ao se consultar o nome e CNPJ da empresa recorrida 

observa-se que a referida empresa, por ato publicado no Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte, em 28/11/2020, teria sofrido sanções de suspensão de participar de 
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processo de licitação e de contratar com a Administração pelo prazo de 6 (seis) meses e 

de suspensão da validade da inscrição da Contratada no SUCAF pelo mesmo período. 

 
Veja-se que as penalidades administrativas decorrem de rescisão de contrato firmado 

com a URBEL e, ao final do ato publicado, consta a possibilidade de recurso 

administrativo apenas quanto à rescisão, ou seja, ao que se indica, as sanções de 

impedimento de licitar se encontram vigentes.  

 
E mais, conforme disposto no art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei 8.666/93 inexiste efeito 

suspensivo às decisões que tratam de penalidades administrativas, ou seja, ainda que 

haja recurso pendente junto à URBEL a sanção produz seus efeitos.  

 
Nesse sentido, deve ser verificado o mencionado ato e as sanções aplicadas, sendo certo 

reiterar que a citada empresa também foi alvo, em 23/11/2020, da penalidade de 

impedimento de licitar no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, registrada no CEIS – 

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - com vigência, inclusive, até 

21/05/2021, bem como também sofreu penalidade do SESC/MG de impedimento de 

licitar e contratar com aquela entidade, em janeiro de 2019, por 02 (dois) anos, 

demonstrando nestes casos uma reiterada conduta desabonadora que deve ser sopesada 

pela SUDECAP para fins de habilitação no presente certame. 

 
 
II.2. Falhas da Habilitação 
 
 
A documentação de habilitação apresentada pela recorrida junto ao sistema eletrônico de 

compras em 31/03/2021, possui diversas falhas quando observadas as exigências do 

edital. 

 
II.2.1. Da Incompatibilidade do Atestado de Capacidade Técnica 

 
A recorrida apresentou em sua documentação de habilitação apenas um atestado de 

capacidade técnica, emitido pela Prefeitura Municipal de São Tiago-MG, relacionado à 

“elaboração de levantamentos planialtimétricos, projetos técnicos e estudo de 
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concepção de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

drenagem pluvial”.  

 
Vale notar que o mencionado atestado nitidamente se evidencia em uma execução de 

projetos, o que se diferencia estratosfericamente do objeto efetivamente licitado, que 

versa sobre “apoio técnico ao gerenciamento de obras de infraestrutura”. 

 
Aliás, os itens 16.1.2.2. e 16.1.2.3. do edital exigiam que tanto a licitante quanto seu 

responsável técnico deveriam comprovar, por meio de atestado de capacidade técnica, a 

execução de serviços de apoio técnico ao gerenciamento de obras de infraestrutura. 

Todavia, no caso do mencionado atestado de capacidade técnica apresentado pela 

recorrida nem de longe isso restou comprovado, até porque, sabidamente, a elaboração 

de projetos se diferencia diametralmente de serviços de apoio técnico a gerenciamento. 

Sequer existe compatibilidade. 

 
Pelo que se depreende da decisão que habilitou a recorrida, foram considerados como 

similares aos mencionados serviços licitados, os itens 4.17.; 4.18. e 4.19., os quais, 

inclusive se encontram destacados na documentação apresentada pela própria recorrida, 

sendo eles, respectivamente, serviços de “gerenciamento na construção de estação de 

tratamento de esgoto”; “gerenciamento na execução de assentamento de redes coletoras 

de esgoto”; e “gerenciamento na execução de estações elevatórias de esgoto”. 

 
No entanto, chama-se a atenção desses Julgadores para o caput do item 4 do mencionado 

atestado da Prefeitura de São Tiago, onde constam claramente discriminadas as 

atribuições dos profissionais nos serviços prestados no Distrito de Mercês das Águas 

Limpas. Nesta definição, observa-se que os serviços ali descritos foram “gerenciados” 

pelo Engenheiro Mecânico Anderson Alex Santos que, por sua vez, NÃO é o profissional 

apresentado pela empresa como responsável técnico dos serviços e, por consequência, 

também, não é o Engenheiro constante da Certidão de Acervo Técnico apresentada pela 

empresa recorrida para comprovação e atendimento ao item 16.1.2.2. do edital 

(Engenheiro José Henrique Baesse). 
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Importante lembrar que o referido item 16.1.2.2. exigia expressamente que o profissional 

detentor do atestado de responsabilidade técnica  da licitante comprovasse ter 

executado, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, serviços de apoio técnico ao 

gerenciamento de obras de infraestrutura, ou seja, restando, portanto, mais que 

comprovado que os únicos serviços de “gerenciamento” constantes do atestado 

apresentado pela recorrida no certame não foram executados pelo seu responsável 

técnico (Engenheiro José Henrique Baesse). 

 
Por tudo isso, reitere-se que, caso se considere, por argumentar, a hipótese absurda de 

compatibilidade entre a elaboração de projetos e a prestação de serviços de apoio técnico 

ao gerenciamento de obras de infraestrutura, ainda assim a recorrida deverá ser 

inabilitada, pois o responsável pelos referido “gerenciamentos”, por ela mesma indicados 

no atestado emitido pela Prefeitura de São Tiago, não foi o engenheiro indicado como 

responsável técnico e que apresentou a Certidão de Acervo Técnico expedida pelo 

CREA.   

 
Isso tanto é verdade que da mencionada CAT, emitida apenas em nome do Engenheiro 

José Henrique Baesse, verifica-se no campo “atividade técnica” apenas a descrição dos 

serviços de coordenação e execução de “projetos” sequer se fazendo menção aos serviços 

de gerenciamento, até porque, como se identifica do próprio atestado apresentado, estes 

foram executados por outro profissional. 

 
E isso não é tudo, já que a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA, entidade 

competente para o registro do atestado, além de não indicar como responsável técnico o 

engenheiro responsável pelos “gerenciamentos” no atestado emitido (Anderson Alex 

Santos), aponta que a atividade prestada ainda se encontrava “em andamento” quando 

de sua emissão (atividade não concluída).  

 
Isso sem falar que, conforme se extrai da mesma CAT, o valor do contrato atestado em 

nome da recorrida foi de apenas R$ 56.000,00, claramente incompatível com o porte 

financeiro, características e quantidades relacionadas ao objeto licitado. 
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O edital previu expressamente que na avaliação dos atestados fosse levada em 

consideração a apresentação de experiência compatível com aquela licitada. Todavia, 

como visto, da documentação acostada pela recorrida não se constata nem de longe tal 

atendimento ou similaridade na execução de serviços compatíveis com os licitados. E 

ainda que considerada a similaridade em relação aos serviços de 

“gerenciamentos”, como visto, estes não foram prestados pelo responsável técnico 

da empresa recorrida. 

 
E aqui nem está se falando de prestação de objeto idêntico ao licitado, já que seria 

perfeitamente admitida a demonstração pelo licitante de atividade compatível. No 

entanto, no caso em tela, seja pelo prazo, quantidades ou características ou porte 

financeiro, nada se mostra compatível ou ao menos similar com aquilo que se licita. 

 
Para fins de habilitação, o licitante precisava apresentar atestado de capacidade técnica 

EM NOME DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO (Engenheiro José Henrique Baesse) 

comprovando minimamente a execução de serviços de natureza equivalente ou superior 

àquela licitada. Nesse passo, se a recorrida assim não demonstrou não há como mantê-la 

habilitada por descumprimento claro ao item 16.1.2.2.  

 
Considerar um atestado de capacidade técnica sem os atributos do objeto licitado seria 

relegar a Lei e o edital a um segundo plano, favorecendo uma empresa em detrimento 

dos demais. Lembre-se: o menor preço não opera isoladamente, pois o licitante 

precisa comprovar sua capacidade técnica e o atendimento pleno dos requisitos 

de habilitação.  

 
Nesse viés, a falta de experiência comprovada é algo grave e que contraria o que foi 

determinado pelo ato convocatório como requisito à admissão dos concorrentes como 

habilitados. Enfim, como habilitar e até mesmo contratar com uma empresa que não 

comprovou em seu atestado parcela relevante tida como obrigatória à aceitação do 

atestado de capacidade técnica? Impossível! 
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Em licitação pública todos os participantes têm que comprovar o que foi exigido no 

edital, por atendimento ao Princípio da Igualdade. Segundo o renomado jurista Celso 

Antônio Bandeira de Mello: “a habilitação é a fase da licitação onde se examina se os 

interessados em participar do certame detêm a qualificação necessária para o 

cumprimento das obrigações consequentes ao contrato a ser firmado com a 

Administração.” (Elementos de Direito Administrativo, SP, 1992, p.193). 

 
Por tudo isso, acredita-se que, após a reavaliação desses sérios agentes, o julgamento 

inicialmente proferido será revisto com a inabilitação da licitante recorrida, em 

atendimento aos Princípios da Legalidade, da Igualdade e da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório. Oportuno transcrever-se as lições dos festejados autores Marçal Justen 

Filho1: 

 
“AO DEFINIR O OBJETO A SER CONTRATADO, A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESTÁ IMPLICITAMENTE DELIMITANDO A QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA QUE DEVERÃO APRESENTAR OS EVENTUAIS INTERESSADOS 
EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. [...]. Ou, mais precisamente, A AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EVIDENCIADA NA FASE DE 
HABILITAÇÃO, FAZ PRESUMIR QUE O INTERESSADO PROVAVELMENTE 
NÃO LOGRARIA CUMPRIR SATISFATORIAMENTE AS PRESTAÇÕES 
NECESSÁRIAS À SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. A fixação das 
exigências de qualificação técnica é muito relevante.” 
 

 
Fica bastante claro que o atestado apresentado pela Recorrida não atendeu às exigências 

mínimas feitas pelo edital, sendo impossível agora, após a abertura do certame, 

apresentar outros atestados e/ou informações que deveriam constar da documentação 

entregue no envelope de habilitação. O interesse público deve ser realmente 

considerado, bem como o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, contudo não 

podem fazer com que a Administração deixe de observar também aos Princípios da 

Legalidade, da Vinculação ao Edital, da Igualdade entre os licitantes. Segundo a doutrina:  

 
 
 

                                                           
1
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 7ª edição, Editora Dialética: São Paulo –p. 192/328. 
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“A formulação, nos editais de licitação, de exigências a serem atendidas 
pelo licitante, a fim de comprovar sua qualificação técnica e econômica, 
tem base constitucional. É EVIDENTE QUE TAIS EXIGÊNCIAS LIMITAM A 
COMPETIÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO, POIS RESULTAM NO 
ALIJAMENTO DE TODOS AQUELES QUE, NÃO PODENDO ATENDÊ-LAS, 
VÊEM-SE PRIVADOS DA OPORTUNIDADE DE CONTRATAR COM O 
ESTADO. ESTÁ-SE AQUI, NO ENTANTO, PERANTE UMA LIMITAÇÃO 
PERFEITAMENTE LEGÍTIMA À AMPLA POSSIBILIDADE DE DISPUTA NOS 
MERCADOS PÚBLICOS, QUE A LICITAÇÃO VISA A PROPICIAR; TRATA-SE 
SIMPLESMENTE DE FAZER PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO (QUAL 
SEJA: O DE NÃO CORRER O RISCO DE CONTRATAR COM EMPRESAS 
DESQUALIFICADAS) SOBRE O INTERESSE PRIVADO (a saber: o de obter 
o máximo possível de negócios)”. (Carlos Ari Sundfeld. A Habilitação nas 
Licitações e os Atestados de Capacidade técnico Operacional. In Licitações e 
contratos administrativos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 100-101). 

 
Sobre tal assunto, o renomado autor Marçal Justen Filho2 comentou: 

 
“DÚVIDA SOBRE O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NÃO SE PODE 
RESOLVER ATRAVÉS DE UMA “PRESUNÇÃO” FAVORÁVEL AO LICITANTE. 
ALIÁS, MUITO PELO CONTRÁRIO: INCUMBE AO INTERESSADO PROVAR 
O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS; SE NÃO FIZER PROVA, DE 
MODO SATISFATÓRIO, A SOLUÇÃO SERÁ SUA INABILITAÇÃO. NÃO HÁ 
CABIMENTO PARA PRESUNÇÕES: OU OS REQUISITOS FORAM 
ATENDIDOS DE MODO CABAL OU NÃO O FORAM.” 

 
Segundo a jurisprudência nacional em casos semelhantes ao ora tratado: 

 
TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70050947910 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 13/05/2013 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO. 
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E IGUALDADE ENTRE OS 
LICITANTES. NÃO APRESENTADOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E 
SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
LICITANTE, DESCABE BUSCAR SUPRIR A FALTA A SI IMPUTÁVEL POR 
OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIA QUE VIOLA O 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, POIS DESATENDE O QUANTO LÁ 
DETERMINADO, E TAMBÉM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, AO 
PREJUDICAR INJUSTIFICADAMENTE OS LICITANTES QUE 
DILIGENCIARAM PARA SATISFAZER, A TEMPO E A CONTENTO, OS 
REQUISITOS CONSTANTES NA LEI FUNDAMENTAL DO CERTAME. 
CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA CONFIRMADA EM 

                                                           
2
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7

a
 edição. Dialética. São Paulo. p.433. 
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REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 
70050947910, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 30/04/2013) 
 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região  
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  
 
CORRETA A DECISÃO QUE DENEGA A ORDEM QUANDO A IMPETRANTE, 
INABILITADA NO CERTAME LICITATÓRIO, NÃO COMPROVA A APTIDÃO 
TÉCNICA. O ARTIGO 30, I DA LEI Nº 8.666/1993 PREVÊ QUE A 
COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SERÁ COMPATÍVEL EM 
CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO DA 
LICITAÇÃO. E OS ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO APRESENTADOS PELA 
IMPETRANTE ERAM DE SERVIÇOS ALHEIOS AO DO OBJETO LICITADO. 
APELO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. (TRF-2 - AC: 201051010015416 RJ 
2010.51.01.001541-6, Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, 
Data de Julgamento: 31/01/2011, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: E-DJF2R - Data:04/02/2011 - Página::280/281. Grifamos) 
 
TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70050947910 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 13/05/2013 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO. 
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E IGUALDADE ENTRE OS 
LICITANTES. NÃO APRESENTADOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E 
SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
LICITANTE, DESCABE BUSCAR SUPRIR A FALTA A SI IMPUTÁVEL POR 
OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIA QUE VIOLA O 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, POIS DESATENDE O QUANTO LÁ 
DETERMINADO, E TAMBÉM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, AO 
PREJUDICAR INJUSTIFICADAMENTE OS LICITANTES QUE 
DILIGENCIARAM PARA SATISFAZER, A TEMPO E A CONTENTO, OS 
REQUISITOS CONSTANTES NA LEI FUNDAMENTAL DO CERTAME. 
CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA CONFIRMADA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 
70050947910, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 30/04/2013). 
 

 
Como dito, o objeto do edital possui relevante importância, daí ser extremamente 

necessária a análise da experiência prévia da empresa postulante à contratação.  
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Ao final, nunca é demais lembrar que: a) o edital é lei interna da licitação, sendo suas 

regras previamente divulgadas e iguais para todos; b) se o licitante discordava de suas 

cláusulas deveria ter impugnado o edital no prazo legal permitido em lei, contestando 

suas exigências e exigindo a revisão das mesmas; c) o preço aparentemente mais 

vantajoso não pode seduzir a Administração Pública a ponto de fazê-la ignorar quesitos 

importantes do edital, sob pena de beneficiar o licitante que descumpriu o edital e punir 

aqueles que se esmeraram em cumprir os requisitos demandados; e d) o menor preço 

não opera isoladamente em um julgamento de licitação pública.  

 
Pelas razões ora apontadas, a recorrente acredita firmemente que essa i. Pregoeira 

reverá sua decisão original para inabilitar de modo sumária a recorrida. 

 
II.2.2. Falhas no Balanço Patrimonial – Incompleto - Ausência da DRE e do Recibo 
de Envio da Escrituração Digital 
 
A licitante recorrida claramente anexou documentação contábil que não atende nem de 

longe à legislação nacional e que, ainda, descumpre diversas determinações do edital, 

especificamente aquelas dispostas nos itens 16.1.3.1. e 16.1.3.2.  

 
Primeiramente, a referida empresa claramente anexou um Balanço Patrimonial 

reduzido, ou seja, analítico e relativo apenas ao mês de dezembro de 2019, o que 

torna, inclusive, insuficiente a comprovação contábil ou a extração de qualquer dado 

confiável ante a ausência do Balanço Patrimonial correspondente ao integral exercício 

financeiro. 

 
Não bastasse, percebe-se com clareza a omissão do documento relativo à 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), documento expressamente requerido 

pelos itens 16.1.3.1. e 16.1.3.2. Compulsando a documentação da recorrida constata-se 

apenas a presença de um documento denominado “Apuração do Resultado”, o qual, com o 

devido respeito, não se trata de uma DRE, o que um profissional em contabilidade 

vislumbra à primeira vista. 
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A apuração do Resultado de Exercício está atrelada à realização do DRE – Demonstração 

do Resultado de Exercício, ou seja, não se tratam dos mesmos documentos. Sabidamente, 

a DRE é a demonstração anual que deve ser entregue à Receita por cada período de 

atuação da empresa onde devem ser discriminadas todas as informações sobre as 

entradas e saídas da empresa de forma detalhada seguindo as regras estabelecidas. 

 
Nas demonstrações contábeis ocorre a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 

e a demonstração de resultados de exercício (DRE). No caso da recorrida foi 

apresentado um documento resumido, que não segue as normas contábeis vigentes, não 

demonstrando, nem de longe a real situação da atividade empresarial desenvolvida por 

aquela sociedade.  

 
Já a apuração do resultado, tal como apresentada, é somente um panorama geral de 

receitas e despesas, a fim de se verificar de forma rápida o lucro ou prejuízo que a 

empresa vem tendo. Não se sabe a origem e o detalhamento da receita bruta de serviços 

ou das despesas operacionais, informações obrigatórias e que precisam constar da 

Demonstração do Resultado do Exercício na forma da lei. 

 
Diante de todo o exposto, conclui-se que as empresas que desejam fornecer bens e 

serviços à Administração devem se submeter às regras por esta imposta, mais 

especificamente, à apresentação do balanço patrimonial e das Demonstrações Contábeis, 

nos termos do disposto na Lei 8.666/93. 

 
Nesse passo, estando obrigada a apresentar o Balanço e as demonstrações do resultado 

do exercício (DRE) como qualquer empresa, não há como se deixar de observar que a 

licitante impugnada descumpriu tal requisito. Isso porque, conforme já antecipado, 

anexou apenas um Balanço Patrimonial, aliás, apenas analítico do mês de dezembro de 

2019. Em suma, é inegável a ausência da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Tal documento não consta da documentação apresentada pela licitante impugnada, o que 

também deve motivar sua inabilitação no presente certame. 
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Como se pode observar, não se trata de uma mera exigência formal, mas sim de uma 

determinação legal e editalícia de apresentação de documento essencial para a 

habilitação de quem pretende pactuar com essa entidade. 

 
Não bastasse o já exposto, outro erro claro detectado na documentação em questão 

se deu quanto à ausência do RECIBO DE ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL, 

especialmente considerando-se que a recorrida fez a opção pela escrituração digital.  

 
Somente por isso, a recorrida já deveria ser inabilitada já que o item 16.1.3.1.2. do edital 

exige que a documentação contábil apresentada na forma de escrituração digital siga o 

disposto na Instrução Normativa RFB 1.774/2007, o qual demanda como documento 

obrigatório o Recibo de Entrega do Livro completo.  

 
De acordo com as normas vigentes, a autenticação dos livros e documentos que integram 

a Escrituração Contábil Digital (ECD) das empresas mercantis e atividades afins é 

comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer 

outra autenticação. Basta ver o disposto na instrução normativa pertinente (no caso a IN 

RFB 203/2021, que substituiu a IN RFB 1.773/2007,) para se constatar o 

descumprimento da ora recorrida ao edital: 

 
 

“Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a 
que se refere a escrituração.    
 
[...] 
§ 2º A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada 
válida depois de confirmado seu recebimento pelo Sped. 
 
[...] 
Art. 6º A AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM A 
ECD das empresas mercantis e atividades afins subordinadas às normas 
gerais prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, SERÁ 
COMPROVADA PELO RECIBO DE ENTREGA DA ECD EMITIDO PELO SPED, 
DISPENSADA QUALQUER OUTRA AUTENTICAÇÃO.” 
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Em fevereiro de 2016, por sua vez, o Decreto Federal nº 8.683/2016 alterou o Decreto nº 

1.800/1996 (que Regulamenta a Lei nº 8.934/1994, referente ao Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências), determinando  que a 

autenticação dos livros contábeis por meio da transmissão da Escrituração Contábil 

Digital (ECD) é comprovada pelo Recibo de Entrega emitido pelo SPED: 

“Art. 78-A.  A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser 
feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que 
trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a 
apresentação de escrituração contábil digital.     

  § 1º A AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS DIGITAIS SERÁ 
COMPROVADA PELO RECIBO DE ENTREGA EMITIDO PELO SPED.”  

 
Sendo assim, constata-se que a autenticação dos livros contábeis digitais apenas é 

comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, o que não ocorreu no caso da 

licitante ora contestada. Por isso, a documentação apresentada na forma eletrônica (ECD) 

se deu de modo parcial e isso é inegável não bastando apenas a autenticação da Junta 

Comercial aos termos de abertura e de encerramento. 

 
A licitante recorrida, incontestavelmente, não apresentou sua escrituração digital contábil 

na forma prescrita em lei, deixando ausente o Recibo de Entrega da Escrituração Digital 

Contábil, documento este, por lei, imprescindível à autenticação não dos termos de 

abertura e de encerramento, mas, dos livros contábeis digitais da empresa.  

 
Para ilustrar ainda mais o exposto, veja-se decisão do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, em 24/07/2019: 

 

DECISÃO 01654/2019-7 TCE-ES  
 
 
“[...] Dessa forma, VERIFICA-SE QUE O RECIBO DE ENTREGA DA ECD 
EMITIDO PELO SPED É O COMPROVANTE DE AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS 
CONTÁBEIS. Tal entendimento foi corroborado pela redação dos artigos 
6º e 6º-A da Instrução Normativa 1.774 RFB de 22 de dezembro de 2017 
(que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital - ECD), que estabelece:  
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[...] Nos termos da legislação mencionada, INDEPENDENTEMENTE SE A 
PESSOA JURÍDICA POSSUI OU NÃO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL, O 
RECIBO DE ENTREGA DA ECD EMITIDO PELO SPED, CONFORME 
APRESENTADO PELA INTERESSADA, COMPROVA A AUTENTICAÇÃO DOS 
LIVROS CONTÁBEIS. Portanto, em um juízo de verossimilhança, próprio 
da fase cautelar, vislumbra-se indícios da irregularidade alegada pelo 
representante. Acerca desse tema, esta Corte de Contas já se manifestou 
nesse mesmo sentido, conforme Acórdão 314/2019-2, proferido nos 
autos do Processo TC-9264/2018.” (2ª Câmara – Relator: Sérgio Manoel 
Nader Borges - Data da Sessão: 24/07/2019 – 24ª Sessão). 

 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais assim se manifestou a respeito do tema ora 

abordado: 

“DENÚNCIA N. 1015350  
“[...] Sabe-se que os arts. 1.179 e 1.180 do Código Civil de 2002 
estabelecem que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a 
seguir sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de 
seus livros, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado 
econômico, o que pode ser feito por escrituração mecanizada ou 
eletrônica. Nesse contexto, o § 1º do art. 78-A, do Decreto nº 1.800-A, de 
2003, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades afins, ESTABELECE QUE A AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 
CONTÁBEIS DAS EMPRESAS PODERÁ SER FEITA POR MEIO DO SISTEMA 
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, O QUAL EMITIRÁ RECIBO 
DE ENTREGA PARA SER UTILIZADO COMO PROVA DA AUTENTICAÇÃO. In 
casu, a Terraplanagem AM Ltda. comprovou a sua qualificação 
econômico-financeira, mediante apresentação da documentação relativa 
ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, a qual foi 
devidamente autenticada, consoante recibo de entrega de escrituração 
fiscal digital apresentado à fl. 393. (Conselheiro Relator: Gilberto Diniz - 
Data: 26/10/2017) 
 

Em licitação realizada pela VALEC o mesmo assunto também foi assim tratado: 
 

“Como a empresa AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL não é optante pelo simples nacional, É OBRIGADA A 
APRESENTAR TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, BALANÇO 
PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, NOTAS EXPLICATIVAS 
E O RECIBO DE ENTREGA, CONFORME DECRETO 8.683/2016, EMITIDOS 
PELO PROGRAMA VALIDADOR E AUTENTICADOR DA ESCRITURAÇÃO 
CONTÁBIL DIGITAL (ECD).  
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A EMPRESA AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA NÃO 
APRESENTOU O RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO ECD, TAMPOUCO 
AS NOTAS EXPLICATIVAS. O parágrafo 2º do decreto 8.683/2016 afirma: 
§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo 
recibo de entrega emitido pelo Sped. DESTA FORMA, A EMPRESA AG 
CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NÃO CUMPRIU O 
ITEM 9.1.3 DO EDITAL.”  (18/10/2017 - PROCESSO Nº 
51402.165774/2016-69 Edital nº 014/2017 – Concorrência Pública) 
 

Em resposta a questionamento assim se posicionou, inclusive, a Prefeitura de Belo 

Horizonte, em 05/07/2018. 

 
“A-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU 
EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI/SLU Nº 01/2018 
 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SLU 
Nº 01, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
01.004.232/18-48 
 
b) Está correto nosso entendimento que a autenticação do livro diário se 
dará mediante a apresentação do recibo de entrega emitido pelo SPED, 
conforme prevê o artigo 1º do Decreto Federal nº 8683/2016: “§1º A 
autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo 
de entrega emitido pelo Sped.”? 
RESPOSTA: SIM.” 

 
De fato, o desrespeito ao edital no caso em comento foi flagrante. Como habilitar empresa 

que não atendeu a requisito do edital em detrimento das demais que se esforçaram para 

cumprir aquilo que o instrumento convocatório determinava? Isso não existe! Agir de 

outra forma seria prestigiar a desobediência ao Princípio da Igualdade entre os licitantes, 

na medida em que as regras devem ser as mesmas para todos, sem distinção. 

 
Portanto, a não apresentação do recibo de entrega da escrituração digital da recorrida 

significa a inexistência de autenticação dos livros e documentos que a integram, 

atentando contra as regras do edital e tornando inválida, para fins de exame na presente 

licitação, toda a documentação contábil apresentada pela referida empresa. 

 
A irregularidade apontada não se trata de mera formalidade, mas sim de obrigação legal 

de atendimento à comprovação da qualificação econômico-financeira “na forma da lei”.  
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Veja-se que os dados se encontram, inclusive, desatualizados, especialmente em relação 

ao valor do capital social. Basta ver o Balanço Patrimonial apresentado para se identificar 

que, desde 31/12/2019, o capital social da recorrida é R$ 72.400,00. Porém, o contrato 

social apresentado, firmado em outubro de 2019, traz o capital social de R$ 50.000,00, 

indicando que, mesmo passados 02 (dois) anos, ele não foi atualizado deixando claro que, 

inclusive, restou apresentada habilitação jurídica incompleta já que o instrumento 

societário não contempla sequer a atualização de seu capital social feita em 2019. 

 
Tudo, aliás, comprova a evidente invalidade da documentação contábil apresentada pela 

recorrida. 

 
II.2.3. Descumprimento ao Item 16.1.3.4. 

 
Também restou descumprida pela recorrida a exigência do item 16.1.3.4., já que não 

apresentou qualquer documento VÁLIDO e registrado na Junta Comercial de possuir 

patrimônio líquido igual ou superior a R$ 104.526,00.  

 
Consta apenas uma certidão da Junta Comercial indicando capital social (desatualizado 

frente ao que indica Balanço Patrimonial) e nada falando sobre o patrimônio líquido da 

empresa.  

 

A única menção ao patrimônio líquido consta do aqui já citado documento “apuração de 

resultado”, o qual sequer é uma DRE do Balanço Patrimonial e, mais, ainda que fosse, 

apenas por argumentar, não teria qualquer validade ante à ausência do Recibo de 

Escrituração Digital, documento imprescindível a sua validade e autenticação. 

 
Adicionalmente, caso seja considerada a informação do patrimônio líquido extraída de 

um documento contábil inválido na forma da lei, o que novamente se admite apenas por 

argumentar, deverá então ser considerado válido o capital social de R$ 72.400,00 

também nele inserido, o que significaria a confissão da não apresentação do contrato 

social atualizado da recorrida. Em suma, a inabilitação se dará de qualquer modo. 
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II.2.4. Certidão do CREA - Inválida – Juntada Posterior 

 
Observou-se, ainda, que a recorrida apresentou a comprovação de seu registro no CREA, 

exigida pelo item 16.1.2.1. de modo indevido e irregular.  

 
Primeiramente, na documentação originariamente juntada pela referida empresa 

constava apenas uma certidão de registro junto ao CREA válida até 31/03/2021, na qual, 

inclusive, NÃO constava até aquela data (abertura da licitação) como parte de seu corpo 

de responsáveis técnicos o Engenheiro José Henrique Resende Baesse, justamente aquele 

para qual a empresa apresenta como profissional detentor de experiência por meio de 

atestado de capacidade técnica. 

 
Posteriormente, restou inserida uma certidão de registro do CREA emitida em 

06/04/2021, ou seja, bem após a data da abertura dos envelopes, onde o mencionado 

profissional aparece apenas como “quadro técnico”, ou seja, não é sequer Responsável 

Técnico da empresa.   

 
Com efeito, resta evidenciado o descumprimento da recorrida ao edital, seja pela flagrante 

ausência do referido profissional como responsável técnico da empresa na certidão válida 

na data da licitação (31/03/2021), seja pela juntada posterior de outra certidão (emitida 

após a abertura dos envelopes) onde o citado engenheiro aparece apenas como “quadro 

técnico”, o que, a propósito dá a entender ter sido tal inclusão feita às pressas após a 

abertura da documentação de habilitação, configurando flagrante irregularidade e vício 

procedimental que fere, inclusive, ao disposto no Parágrafo 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, 

que inadmite a juntada posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da documentação apresentada. 

 
II.3. Falha da Proposta Comercial 
 
 
A proposta de preços da licitante recorrida apresenta a taxa de encargos sociais no valor 

de 20% (vinte por cento), mediante a qual se observa uma composição de encargos 

representada apenas pela alíquota de INSS, com todas as demais “zeradas”, inclusive 

aquela relacionada ao FGTS, o que se revela inviável, na medida em que a própria 
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empresa, como aqui já mencionado, apresentou em sua documentação atestado técnico e 

contrato de trabalho firmado com profissional que sequer faz parte de seu quadro 

societário. 

 
Apesar da recorrida se apresentar como enquadrada no regime do Simples Nacional, e 

existem algumas diferenciações em relação ao conjunto de encargos sociais definidos por 

lei, contudo ao que se sabe, ainda que para tais regimes, inexiste condição que possa 

excluir o encargo ligado ao FGTS. 

 
A Lei 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FGTS”), 

determina em seu artigo 15 que todos os empregadores estão obrigados a depositar a 

contribuição referente aos trabalhadores: 

 
“Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam 
obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária 
vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da 
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas 
na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a 
gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, 
com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.” 
 

Com efeito, nos termos da legislação mencionada, requer seja realizada diligência 

esclarecedora, nos termos do Parágrafo 3º do art. 43 da Lei 8.666/93 e do item 23.5. do 

edital. Segundo Marçal Justen Filho:  

 
“Em primeiro lugar, deve destaca-se que não existe uma competência 
discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. SE OS 
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PARTICULAR OU AS INFORMAÇÕES 
NELE CONTIDAS ENVOLVEREM PONTOS OBSCUROS APURADOS DE OFÍCIO 
PELA COMISSÃO OU POR PROVOCAÇÃO DE INTERESSADOS, A 
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SERÁ OBRIGATÓRIA. OU SEJA, NÃO É 
POSSÍVEL DECIDIR A QUESTÃO (SEJA PARA DESCLASSIFICAR O 
LICITANTE, SEJA PARA REPUTAR SUPERADA A QUESTÃO) MEDIANTE 
UMA ESCOLHA DE MERA VONTADE. PORTANTO, A REALIZAÇÃO DA 
DILIGÊNCIA SERÁ OBRIGATÓRIA SE HOUVER DÚVIDAS RELEVANTES.” 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 edição, São 
Paulo: Dialética, p. 556). 
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Com efeito, requer seja promovida diligência à recorrida para que seja justificado o 

motivo de inexistir em sua composição de encargos a alíquota de FGTS para que sejam 

apresentadas justificativas com base legal para a inexistência do referido tributo em sua 

proposta, especialmente informando e comprovando não possuir qualquer 

empregado/colaborador. 

 
 
III – DO PEDIDO 
 
 
Por todo o exposto, nos termos da legislação pertinente, requer seja julgado 

integralmente procedente o presente recurso, promovendo-se a devida 

inabilitação/desclassificação da licitante A1MC Projetos Ltda., em obediência ao 

disposto no edital e em respeito às normas legais vigentes.  

 
 

Pede deferimento. 
 
 
 
Belo Horizonte, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

 
 

STRATA ENGENHARIA LTDA. 
Paulo Romeu Assunção Gontijo 

Sócio-Administrador 
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ANEXOS 

Penalidades e Sanções aplicadas à empresa 

 A1MC Engenharia e Projetos 
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VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO » PAINEL DE SANÇÕES » CEIS » SANÇÃO APLICADA - CEIS

Sanção Aplicada - CEIS

Data da consulta: 06/05/2021 15:32:45 
Data da última atualização: 06/05/2021 12:00:55  
Quantidade de sanções encontradas: 1

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

DETALHAMENTO DA SANÇÃO

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

ÓRGÃO SANCIONADOR

Cadastro da Receita
A1MC PROJETOS LTDA - 18.968.880/0001-50 
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

Nome informado pelo
Órgão sancionador
A1MC PROJETOS LTDA

Nome Fantasia
A1MC PROJETOS

Tipo da sanção
IMPEDIMENTO - LEI DO
PREGÃO

Fundamentação legal
ART. 7, LEI 10520/2002

Descrição da fundamentação legal
QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE
DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO,
DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME,
ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU
OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU
FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO,
COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER
FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E
CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO
NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO
DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV
DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO)
ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM
EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES
LEGAIS.

Data de início da sanção
23/11/2020

Data de fim da sanção
23/05/2021

Data de publicação da
sanção
23/11/2020

Publicação
DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO SEÇÃO 1
PAGINA 1

Detalhamento do meio de
publicação

Data do trânsito em
julgado
**  

Número do processo
19/1300-0008257-2

Abrangência definida em
decisão judicial
SEM INFORMAÇÃO

Observações
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ORIGEM DA INFORMAÇÃO

Nome
GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

Complemento do órgão
sancionador
SECRETARIA DA
COORDENACAO E
PLANEJAMENTO

UF do órgão sancionador
RS

Órgão/Entidade
GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

Endereço
RUA SIQUEIRA CAMPOS
1044 SALA 426-B

Contatos da origem da
informação
(51) 3214.5211

E-mail
DCCE.CAGE@SEFAZ.RS.
GOV.BR;

Data de registro no
sistema
16/12/2020

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui
veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela
veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem
causados a terceiros.

25



06/05/2021 DOM - Diário Oficial do Município |

portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1236850 1/2

Sábado, 28 de Novembro de 2020 Ano XXVI - Edição N.: 6154

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - URBEL

DECISÃO
RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO UB 026/2019

Contratada: A1MC A1M Engenharia e Projetos Ltda, CNPJ 18.968.880/0001-50
Processo Administrativo: 01.027.334/20-00
Licitação: URBEL/SMOBI 005/2019 - TP
Contrato: UB 026/2019

Objeto: Execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, por medição, de Serviços de Levantamento Topográfico para
fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por intermédio da COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE –
URBEL, nesse ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Claudius Vinícius Leite Pereira, no uso de suas atribuições legais, considerando:
(i) o pedido de distrato amigável, formulado pela Contratada, indeferido em decisão própria; (ii) a manifestação da fiscalização do contrato UB
026/2019 relatando o seu inadimplemento absoluto, imputado à Contratada; (iii) a apresentação de defesa prévia pela Contratada, (iv) o parecer
emitido pela Assessoria Jurídica da URBEL – AJU-UB (v) a necessidade pública de continuidade e conclusão dos serviços, essenciais à
posterior realização de obras e (vi) que a inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão, nos termos do art. 77 da Lei Federal nº
8.666/1993, bem como o enquadramento da conduta da empresa no art. 78, I da Lei Federal nº 8.666/1993,
RESOLVE:

Rescindir o Contrato UB 026/2019, firmado junto à A1MC Projetos Ltda, A1M com supedâneo no inciso I do art. 78 da Lei Federal 8.666/1993
e do inciso I do art. 79 do mesmo diploma legal, combinado com o disposto na Cláusula Décima Quinta - Rescisão Contratual, do Contrato em
tela, imputando ainda à empresa as seguintes sanções:

a) Aplicação de multa indenizatória, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, por ter dado causa à rescisão
contratual, no valor de R$ 25.238,43 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), com amparo no art. 7º, VI do
Decreto nº 15.113/2013 e na subcláusula 14.2, IV do Contrato firmado;

À A1MC A1M Engenharia e Projetos Ltda
CNPJ: 18.968.880/0001-50
End.: Rua Vilares, n°. 218,
Ouro Branco/MG, CEP 36.420-000
a) Suspensão da empresa para participar de processo de licitação e de contratar com a Administração pelo prazo de 6 (seis) meses, com fulcro
no disposto no art. 87, inciso III e § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, combinado com a dosimetria estabelecida no art. 11, I, e, do Decreto nº.
15.113/2013.
b) Suspensão da validade da inscrição da Contratada no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF,
conforme subcláusula 14.3 do Contrato, pelo mesmo período estipulado na alínea c, nos termos do art. 18, V, do Decreto nº. 11.245/2003;

Calendário ano de: 
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   Com todas as palavras
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   data final   

Maio, 2021
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c) Anotação das sanções administrativas aplicadas no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF, na
forma prevista no art. 24, do Decreto n°. 11.245/2003 e no art. 34 do Decreto nº. 15.113/2013

Nos termos do art. 29 do Decreto n°. 15.113/2013 e da subcláusula 14.10 do Contrato, a decisão de rescisão é passível de recurso, no
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente à publicação desta decisão, devendo a Contratada acompanhar todas as
eventuais decisões subsequentes do processo administrativo em referência no Diário Oficial do Município, disponível na Internet no endereço
eletrônico http://www.pbh.gov.br/dom/.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020

Claudius Vinícius Leite Pereira
Diretor-Presidente
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