
 

 

 

  

 

 

  

   

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 

ANÁLISE RECURSAL 

LICITAÇÃO URBEL/SMOBI Nº 007/2021 – SRP - CC  

 

Ref.: Processo nº 01.036.092/21-36 – Edital URBEL/SMOBI Nº 007/2021 – 

Registro de Preços para contratação de serviços e intervenções de recuperação e 

de manutenção de: becos, acessos e escadarias; de dispositivos de drenagem, de 

redes de esgoto; de estabilização de encostas, já implantadas nas vilas, favelas e 

áreas de interesse social e na cidade formal, do Município de Belo Horizonte. 

 

ASSUNTO: Análise de razões de recurso  

 

RECORRENTE:  

CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 

 

RECORRIDA:  

TVM TECNOLOGIA EIRELI 

 

 

I - DO RELATÓRIO  

1. Trata-se de análise de recurso apresentado pela licitante CONSTRUTORA 

ITAMARACÁ LTDA., já qualificada nos autos em referência, em face do Resultado 

do Julgamento dos Documentos de Habilitação da licitação em epígrafe, publicado 

no Diário Oficial do Município – DOM de 19/01/2022. 

 

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

sendo o valor teto estimado em R$ 50.146.195,08 (cinquenta milhões, cento e 

quarenta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos). 

 

3. A sessão de abertura da licitação ocorreu em 11/01/2022, a qual foi suspensa 

para aprofundar a análise da documentação apresentada. 

 

4. Posteriormente, em 17/01/2022, a Comissão de Licitação reuniu-se para 

julgamento da documentação de habilitação das licitantes, aberta na sessão do dia 

11/01/2022. Após diligência para verificação dos atestados apresentados pela 

licitante, os quais não se referiam explicitamente a intervenções em áreas de 

interesse social, conforme os itens 13.5.3.2 e 13.5.3.3 do edital, constatou-se, após 

análise aprofundada aos atestados, além de pesquisa realizada na internet, que foi 

demonstrado pela licitante que as intervenções realizadas ocorreram em locais de 

complexa logística de execução e acesso, assim como topografia diferenciada, o 

que denota que os atestados apresentados pela TVM TECNOLOGIA EIRELI 
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possuem complexidade tecnológica e operacional equivalente ao requerido, de 

acordo com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

5. Analisada a documentação das demais licitantes CONSTRUTORA 

ITAMARACÁ LTDA. e CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E 

CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., entendeu-se pela sua habilitação, uma vez 

cumpridas as exigências editalícias. 

 

6. O resultado do julgamento dos documentos de habilitação foi publicado no DOM 

de 19/01/2022, sendo habilitadas todas as licitantes. 

 

7. A licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. apresentou Recurso 

Administrativo, em 26/01/2022, em face dessa decisão. 

 

8. Em atenção ao disposto no art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

procedeu-se à cientificação das licitantes da interposição do recurso, por meio do 

aviso publicado no DOM do dia 29/01/2022.  

 

9. A única licitante a se manifestar foi a TVM TECNOLOGIA EIRELI, que 

apresentou contrarrazões em 04/02/2022.  
 

10. Apresentado o breve histórico, passa-se a apreciar as razões recursais. 

 

 

II - DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 

11. Sabe-se que os recursos administrativos, em matéria de licitação, devem 

preencher, inicialmente, pressupostos básicos para sua admissão, sendo eles, em 

breve síntese: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. 

 

12. No caso, a licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA., ao apresentar o 

RECURSO ADMINISTRATIVO ora analisado, preencheu os pressupostos 

recursais, frente ao que se conhece do ofício como recurso interposto. 

 

13. A única licitante a se manifestar foi a TVM TECNOLOGIA EIRELI que, ao 

apresentar as CONTRARRAZAÇÕES ao recurso interposto, preencheu os 

pressupostos recursais, frente ao que se conhece do ofício interposto. 

 
 

III - DAS RAZÕES DA RECORRENTE CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 

 

14. A recorrente CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. apresentou, durante o prazo 

recursal aberto, em face ao Resultado do Julgamento de Documentos de 

Habilitação publicado no DOM de 19/01/2022, RECURSO ADMINISTRATIVO, com 



 

 

 

  

 

 

  

   

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 

pedido de efeito suspensivo, requerendo a reforma da decisão da Comissão 

Permanente de Licitação, com a consequente inabilitação da licitante TVM 

TECNOLOGIA EIRELI, uma vez que não teria cumprido os requisitos mínimos 

legais estipulados no edital (itens 13.5.2.2, 15.5.2.3, 15.5.3.1, 13.5.3.2 e 13.5.3.3). 

 

15. Afirma que a RECORRIDA não cumpriu os referidos itens do edital, já que, 

quanto ao item 13.5.2.2, não apresentou prova de inscrição no cadastro de 

contribuintes municipal. 

 

16. Quanto ao item 13.5.2.3, a TVM TECNOLOGIA EIRELI não teria apresentado 

prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, mas apenas Documento Auxiliar 

da Certidão de Quitação Plena de Pessoa Jurídica emitida pelo Município de Belo 

Horizonte, sem a confirmação de sua autenticidade. 

 

17. Quanto ao item 13.5.3.1, a RECORRIDA teria apresentado Certidão do 

CREA/MG inválida, uma vez que teve seu instrumento constitutivo alterado, com 

transformação de sociedade limitada para empresário individual de 

responsabilidade limitada, sem atualização junto à entidade de representação 

profissional. 

 

18. Quanto ao item 13.5.3.2 e 13.5.3.3, não teria apresentado os Atestados de 

Capacidade Técnico-Profissional na qualidade de responsável técnico por obras de 

intervenções em assentamentos de interesse social em áreas urbanas e os 

Atestados de Capacidade Técnico-Operacional de execução de obras de 

intervenções em assentamentos de interesse social em áreas urbanas, uma vez 

que teriam sido apresentados apenas atestados de construção de muros de 

contenção e pontes. 

 

19. A CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA., nesses termos, declara entender 
que a TVM TECNOLOGIA EIRELI., licitante habilitada no Resultado do Julgamento 
dos Documentos de Habilitação, deveria ser inabilitada, uma vez que não teria 
cumprido os requisitos mínimos legais estipulados no edital (itens 13.5.2.2, 15.5.2.3, 
15.5.3.1, 13.5.3.2 e 13.5.3.3). 
 
20. Esta Comissão de Licitação, ato contínuo, abriu, a rigor da previsão contida 
no art. 109, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, prazo para que os demais licitantes 
apresentassem impugnação ao requerimento da empresa, ao que somente 
respondeu a licitante TVM TECNOLOGIA EIRELI, protocolando suas contrarrazões. 

 

 
 

IV – DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA TVM TECNOLOGIA EIRELI 

 

21. A recorrida TVM TECNOLOGIA EIRELI apresentou, durante o prazo aberto, em 

face do RECURSO ADMINISTRATIVO, apresentado pela CONSTRUTORA 
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ITAMARACÁ LTDA., CONTRARRAZÕES, requerendo a manutenção da decisão 

da Comissão Permanente de Licitação, que a habilitou, juntamente com as demais 

licitantes, uma vez cumpridos os requisitos mínimos legais estipulados no edital.  

 

22. Quanto ao suposto descumprimento do requisito do item 13.5.2.2, a TVM 

TECNOLOGIA EIRELI destaca que o edital não requer especificamente a prova de 

inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, mas possibilita alternativamente 

a apresentação da prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual1, a 

qual foi devidamente apresentada. 

 

23. Quanto ao item 13.5.2.3, a RECORRIDA destaca que o edital é explícito em 

possibilitar a comprovação de regularidade junto à Fazenda Municipal por qualquer 

documento hábil e não apenas por meio de Certidão de Quitação Plena de Pessoa 

Jurídica.2 

 

24. Em suas contrarrazões, a licitante pontua que o Documento Auxiliar da Certidão 

de Quitação Plena da Pessoa Jurídica é documento oficial, emitido diretamente do 

sítio eletrônico do Município de Belo Horizonte, constituindo prova da regularidade 

requerida pelo edital. 

 

25. Destaca, ainda, que a prova de autenticidade refere-se à própria certidão e não 

ao Documento Auxiliar apresentado. 

 

26. Quanto ao item 13.5.3.1, a RECORRIDA ressalta que o fato de constar, na 

Certidão do CREA/MG apresentada, a mera referência a TVM TECNOLOGIA LTDA. 

em vez de TVM TECNOLOGIA EIRELI em nada altera ou prejudica o procedimento 

licitatório, o qual requer o referido documento com fim de comprovação da 

qualificação técnica da licitante. 

 

27. A TVM TECNOLOGIA EIRELI informa, ainda, que efetuou a solicitação de 

alteração contratual junto ao CREA/MG, em 2020, antes do início do procedimento 

licitatório, conforme documento juntado às contrarrazões, que comprovam a 

realização de nova solicitação em 01/02/2022. Tal alteração foi finalizada em 

03/02/2022. 

 

 
1 13.5.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

13.5.2.2 prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver relativo 

à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame [Grifo 

nosso]; 

 
2 13.5.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

13.5.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei [Grifo nosso]; 
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28. Quanto ao item 13.5.3.2 e 13.5.3.3, a RECORRIDA informa que a Comissão de 

Licitação verificou os atestados apresentados pela licitante, concluindo que as 

intervenções realizadas pela licitante ocorreram em locais de complexa logística de 

execução e acesso, assim como topografia diferenciada, o que denota que os 

atestados apresentados pela TVM TECNOLOGIA EIRELI possuem complexidade 

tecnológica e operacional, no mínimo, equivalente ao requerido. 

 

29. A RECORRIDA, ainda, afirma comprovar, com os Atestados de Capacidade 

Técnica apresentados, que a especialização da empresa são as Obras de Arte 

Especiais, que denotam precisão e desafios técnicos e operacionais, portanto, de 

alta complexidade. 

 

30. A TVM TECNOLOGIA EIRELI, nesses termos, declara entender 

insubsistentes os argumentos apresentados pela RECORRENTE, requerendo a 

manutenção da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que a habilitou, 

juntamente com as demais licitantes, uma vez cumpridos os requisitos mínimos 

legais estipulados no edital. 
 

 

V - DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS  

 

31. Em análise das razões recursais, aborda-se cada argumento apresentado pelas 

partes. 

 

32. Quanto à alegação do descumprimento do requisito do item 13.5.2.2, registre-

se que a Comissão de Licitação diligenciou consulta ao Sistema Único de Cadastro 

de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF e, ao constatar a 

regularidade da RECORRIDA junto à Fazenda Municipal e a sua habilitação na linha 

de serviços compatíveis com o objeto da licitação, pode concluir que a referida 

licitante possuiu inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal. 

 
33. Quanto ao item 13.5.2.3, a RECORRIDA apresentou Documento Auxiliar da 

Certidão de Quitação Plena da Pessoa Jurídica, emitido diretamente do sítio 

eletrônico do Município de Belo Horizonte, o qual é documento hábil a ser aceito 

como prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, em cumprimento ao edital. 

Cabe ainda ressaltar que seu cadastro encontra-se regular junto ao SUCAF. 

 

34. Quanto ao item 13.5.3.1, verifica-se que o fato de constar, na Certidão do 

CREA/MG apresentada pela RECORRIDA, a mera referência a TVM TECNOLOGIA 

LTDA. em vez de TVM TECNOLOGIA EIRELI em nada altera ou prejudica o 

procedimento licitatório, o qual requer o referido documento com o fim de 

comprovação da qualificação técnica da licitante. 
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35. Além disso, em sede de contrarrazões, a TVM TECNOLOGIA EIRELI informa 

que efetuou a solicitação de alteração contratual junto ao CREA/MG em 2020, 

antes, portanto, do início do procedimento licitatório. Contudo, como não foi 

atendida, efetuou nova solicitação em 01/02/2022, a qual foi finalizada pela entidade 

de classe em 03/02/2022, tendo sido emitida a Certidão de Registro e Quitação de 

Pessoa Jurídica nesta data. 

 

36. Importa destacar que, foi juntado aos documentos apresentados em sede de 

contrarrazões, e-mail de resposta do CREA/MG, em que é relatado que o cadastro 

da licitante junto a este órgão encontra-se ativo e regular e que a alteração da razão 

social não invalida os documentos, uma vez que o pedido de alteração já havia sido 

protocolado. 

 

37. Quanto ao item 13.5.3.2 e 13.5.3.3, esta Comissão de Licitação realizou 

diligência para verificação dos atestados apresentados pela licitante, concluindo 

que as intervenções realizadas pela licitante ocorreram em locais de complexa 

logística de execução e acesso, assim como topografia diferenciada. Observando o 

art. 30, §3º, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a Comissão concluiu que os 

atestados apresentados pela TVM TECNOLOGIA EIRELI possuem complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ao requerido no edital de regência. 

 

38. Em avaliação aos atestados apresentados pela licitante, a Diretoria de Área de 

Risco e Assistência Técnica – DRA/UB, área técnica solicitante desta contratação, 

declarou concordância com a aceitação dos atestados apresentados pela TVM 

TECNOLOGIA EIRELI, os quais possuem complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ao requerido no edital. 

 
39. Cumpre destacar, que o dispositivo presente no art. 30, § 3º, da Lei nº 

8.666/1993, visa a garantir que a qualificação técnica dos licitantes seja avaliada de 

forma assertiva, sem se limitar, no entanto, à forma literal solicitada no edital.  

 
40. Na decisão desta Comissão, considerou-se ainda o princípio do formalismo 

moderado, que consiste, em primeiro lugar, na previsão de ritos e formas simples, 

suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos 

sujeitos, contraditório e ampla defesa. Em segundo lugar, este se traduz na 

exigência de interpretação flexível e razoável quanto a forma, para evitar que esta 

seja vista como um fim em si mesma, desvinculada das verdadeiras finalidades do 

processo. 

 
41. Não se verifica, portanto, ofensa às disposições do edital licitatório e à 

legislação de regência, conforme argumentado pela ora Recorrente. 
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42. Dessa forma, nos termos ora sustentados, nega-se provimento ao recurso 

interposto pela recorrente CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 

 
 

VI – CONCLUSÃO 

 

43. Diante do exposto, a Comissão de Licitação entende por conhecer o RECURSO 

ADMINISTRATIVO interposto pela CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA., bem 

como as CONTRARRAZÕES apresentadas pela TVM TECNOLOGIA EIRELI, uma 

vez preenchidos os pressupostos recursais. 

 

44. A Comissão de Licitação entende também por negar provimento ao recurso 

interposto pela licitante CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA., mantendo-se o 

resultado publicado no DOM de 19/01/2022. 

 

45. Em obediência ao disposto no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993, esta 

Comissão encaminha sua decisão, bem como as razões recursais, para subsidiar a 

decisão final do Senhor Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura do Município 

de Belo Horizonte. 

 
 
 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

 
Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 

André Luis Alves Fantauzzi                                   Letícia de Souza Peixe 
 
 
 
 
    Lucas Souza Corrêa                                          Viviane Patrícia Perazoli 
 

 

 

 

 

Obs:  Devido ao período da pandemia do COVID-19, o documento original será assinado pelos 

membros da CPL e inserido no processo. 


