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ANÁLISE RECURSAL 

LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI Nº 004/2021 - CC – Lote I 

 

Ref.: Processo nº 01-014.429/21-54 – Edital URBEL/SMOBI Nº 004/2021 – Registro 

de Preços para contratação de serviços e obras de recuperação, mitigação e 

estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da 

operacionalização do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e 

áreas de interesse social do Município de Belo Horizonte. 

 
ASSUNTO: Análise de razões de recurso  
 
 
RECORRENTE:  

Estrutura Engenharia e Construção Ltda. 

 

 

I - DO RELATÓRIO  

 

1. Trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela licitante Estrutura 

Engenharia e Construção Ltda., qualificada nos autos em referência, sem 

apresentação de contrarrazões, em face da decisão da Comissão Permanente de 

Licitação Urbel/SMOBI, publicada no Diário Oficial do Município – DOM de 

06/11/2021, que comunicou o resultado do julgamento da habilitação para os Lotes I, 

II e III. 

 

2. A licitação se processa na modalidade concorrência, tipo menor preço global, sendo 

o valor teto estimado em R$ 104.904.064,17 (cento e quatro milhões, novecentos e 

quatro mil, sessenta e quatro reais e dezessete centavos) dividido em 3 (três) lotes, 

versando a matéria recursal exclusivamente sobre o Lote I, no valor de R$ 

29.853.743,06 (vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e 

quarenta e três reais e seis centavos). 

 
3. O prazo para interposição de recursos iniciou-se na data da publicação da decisão 

no DOM, qual seja, dia 06/11/2021, conforme previsto no art. 109, I, “a”, da Lei nº 

8.666/1993, tendo a licitante Estrutura Engenharia e Construção Ltda. interposto 
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tempestivamente recurso administrativo, requerendo, ao final, que fosse conhecido e 

provido. 

 

4. Em atenção ao disposto no art. 109, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, procedeu-se à 

cientificação das licitantes da interposição do recurso, por meio do aviso publicado no 

DOM do dia 18/11/2021, não havendo apresentação de contrarrazões. 

  

5. Feito o breve histórico e após verificar a presença dos pressupostos recursais, esta 

Comissão conhece do recurso interposto, uma vez que tempestivo, e passa a analisar 

os respectivos méritos nos moldes da legislação de regência. 

 

6. Na metodologia desta manifestação, as alegações da recorrente serão analisadas 

pela Comissão na sequência cronológica em que foram apresentadas, apreciando-se 

conjuntamente as razões que se entende possuir conteúdo análogo. 

 

II - DAS RAZÕES DA RECORRENTE ESTRUTURA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA. 

 

7. Em síntese, aduz a recorrente que a decisão de sua inabilitação em decorrência do 

descumprimento do item 13.7.4.1 do edital não pode prosperar, pois a licitante teria 

apresentado documentos comprovando que possui patrimônio líquido suficiente para 

concorrer ao Lote I. 

 

8. Não houve apresentação de contrarrazões pelas demais licitantes. 

 
9. Passa-se, doravante, ao enfrentamento pormenorizado de cada uma das razões e 

suscitadas pela licitante na ordem em que foram aduzidas, apresentando-se, ao longo 

de cada aspecto abordado, os fundamentos de decidir adotados por esta Comissão. 

 

10. Análise: a licitante recorrente Estrutura Engenharia e Construção Ltda. 

sustenta, em suas razões recursais, o cumprimento da exigência contratual do item 

13.7.4.1 do edital, pugnando pelo reconhecimento de sua habilitação. 

 
 



 

 

 

  

 

 

     

Av. do Contorno, 6.664 – Savassi – BH/MG – 30.110-044  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 /COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

Pág. 3 de 6 

11. A recorrente discorre, inicialmente, que apresentou documentos comprovando que 

possui patrimônio líquido suficiente para concorrer ao Lote I, conforme item 13.7.4.1, 

já que apresentou balanço patrimonial do último exercício financeiro social exigível, 

comprovando patrimônio líquido aferido de R$ 2.437.336,35 (dois milhões, 

quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), 

e a 36ª Alteração Contratual, com aumento de capital, integralizado em espécie, em 

moeda corrente do país, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), 

totalizando um patrimônio líquido de R$ 3.087.336,35 (três milhões, oitenta e sete mil, 

trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), em montante total superior a 

10% do valor da contratação do objeto do Lote I, qual seja, R$ 2.985.374,30 (dois 

milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta 

centavos). 

 
12. Informa que, apesar de comumente o atendimento da qualificação econômico-

financeira ser aferido apenas com o balanço patrimonial do último exercício social 

exigível, com aferição dos índices econômicos, contudo, no caso da licitante, por se 

tratar de eventos ocorridos no curso do presente exercício social que modificaram sua 

capacidade econômico-financeira, não se pode aferi-la somente com a análise do 

balanço patrimonial. 

 
 

13. Nesse caso, como nos demais casos excepcionais em que a apresentação do 

balanço patrimonial do ano anterior pode ser insuficiente ou inútil para a averiguação 

da capacidade econômico-financeira, conforme Acórdão nº 484/2007-Plenário, do 

Tribunal de Contas da União – TCU, citado pela Recorrente. 

 

14. A recorrente concluiu que, apesar do balanço patrimonial referente ao período de 

01/01/2020 a 31/12/2020  comprovar patrimônio líquido de R$ 2.437.336,35 (dois 

milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco 

centavos), a 36ª Alteração Contratual, com aumento de capital, integralizado em 

espécie, em moeda corrente do país, promovida em 12/08/2021, no valor de R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), por sua vez comprovaria a ocorrência 

de evento no curso exercício social que aumenta o patrimônio líquido da licitante, 

totalizando R$ 3.087.336,35 (três milhões, oitenta e sete mil, trezentos e trinta e seis 



 

 

 

  

 

 

     

Av. do Contorno, 6.664 – Savassi – BH/MG – 30.110-044  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 /COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

Pág. 4 de 6 

reais e trinta e cinco centavos), em montante superior ao previsto no item 13.7.4.1 do 

edital. 

 

15. A licitante, nesses termos, pontua que o item 13.7.4.1 do edital impõe que a 

qualificação econômico-financeira, no que se refere ao patrimônio líquido, deverá ser 

comprovada mediante documento arquivado na Junta Comercial ou no cartório 

competente, o que teria sido cumprido pela recorrente com a apresentação do balanço 

patrimonial e da 36ª Alteração Contratual, entregues junto à documentação de 

habilitação da licitante. 

 

16. Verifica-se, todavia, que o balanço patrimonial e a 36ª Alteração Contratual foram 

acolhidos junto à documentação de habilitação apresentada pela recorrente, não se 

impondo óbice à comprovação do patrimônio líquido mínimo previsto no edital por 

meio de documento arquivado na Junta Comercial ou no cartório competente que, em 

adição ao balanço patrimonial, comprovasse o requisito do edital, já que, realmente, 

havia a necessidade de comprovar a ocorrência de eventos ocorridos no curso do 

presente exercício social que modificaram sua capacidade econômico-financeira. 

 
17. Ocorre que a previsão editalícia do item 13.7.4.1 é quanto à necessidade de 

demonstrativo de que a licitante possui patrimônio líquido, correspondente a 10% (dez 

por cento) do valor da contratação, correspondente ao somatório do valor dos lotes a 

que se pretende concorrer. A recorrente, apesar de comprovar patrimônio líquido R$ 

2.437.336,35 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis 

reais e trinta e cinco centavos), com o balanço patrimonial referente ao período de 

01/01/2020 a 31/12/2020, comprova com a 36ª Alteração Contratual, em que consta 

aumento de capital, integralizado em espécie, em moeda corrente do país, promovida 

em 12/08/2021, no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), apenas 

o acréscimo de capital social. 

 
18. Ora, tratam-se de conceitos diferentes.  O capital social é o investimento efetuado 

na companhia pelos acionistas. Não abrange somente as parcelas entregues pelos 

acionistas, mas também os valores gerados pela empresa que foram formalmente 

(juridicamente) incorporados ao capital (lucro a que os sócios renunciaram). O 

patrimônio líquido, por sua vez, é a participação residual nos ativos da entidade após 
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a dedução de todos os seus passivos. De acordo com a Lei 6.404/76, modificada pela 

Lei 11.638/07, o patrimônio líquido é composto pelas seguintes contas: capital social, 

reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 

tesouraria e prejuízos acumulados.  

 

19. Em resumo, o capital social (investimento dos acionistas mais parcelas de lucros 

incorporadas ao capital) é um dos componentes do patrimônio líquido, enquanto o 

patrimônio líquido (diferença entre o ativo e o passivo) é composto também por valores 

não incorporados ao capital social. Dessa forma, verifica-se que o recorrente 

comprovou com a apresentação da 36ª Alteração Contratual aumento de capital 

social, conforme passagem de seu próprio recurso: “A Estrutura Engenharia 

apresentou documentos comprovando que possui patrimônio líquido para participação 

no lote a que concorreu, a saber, apresentou balanço patrimonial do último exercício 

social exigível, e apresentou também a 36ª Alteração Contratual, onde configura 

aumento de capital, integralizado em espécie, em moeda corrente do país”. [...] 

(página 3). 

 

20. O aumento de capital social não corresponde, necessariamente, a aumento de 

patrimônio líquido, uma vez que o patrimônio líquido é a participação residual nos 

ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. 

 

21. Verifica-se, dessa forma, que a recorrente, ao comprovar patrimônio líquido de R$ 

2.437.336,35 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis 

reais e trinta e cinco centavos), com o balanço patrimonial referente ao período de 

01/01/2020 a 31/12/2020, não alcançou o mínimo exigido pelo item 13.7.4.1 do edital. 

 

22. Portanto, não merece procedência o recurso. 

 

23. Dessa forma, com base no todo o exposto, esta Comissão firma convencimento 

no sentido de que, em que pesem os argumentos da recorrente Estrutura 

Engenharia e Construção Ltda., sua pretensão não merece acolhimento quanto aos 

aspectos levantados. 

 

 



 

 

 

  

 

 

     

Av. do Contorno, 6.664 – Savassi – BH/MG – 30.110-044  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 /COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

Pág. 6 de 6 

III -   DA DECISÃO 

 

24. Considerando os fatos e fundamentos acima adotados, esta Comissão entende 

pela improcedência do recurso interposto pela licitante Estrutura Engenharia e 

Construção Ltda. e mantém inalterado o resultado de julgamento publicado no DOM 

de 06/11/2021. 

 

25. Em obediência ao disposto no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, esta Comissão 

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

do Senhor Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 

 

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Débora Maria Moreira de Faria 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  
 
 
 

 
      Letícia de Souza Peixe                    Lucas Souza Corrêa                                             

 

 

 

      Viviane Patrícia Perazoli 


