
 

 

 

 

                                                                                                               
 

                        

 

ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 001/2018  

PROCESSO n.º 01-147.345/17-90 
 

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10h40min, na sede 
da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL, Av. Contorno nº 
6664, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação URBEL, nomeada pela Portaria 
Conjunta SMOBI/URBEL nº. 05/2018, para julgamento dos documentos de habilitação das 
licitantes referentes à licitação URBEL/SMOBI 001/2018 cujo objeto é a complementação 
dos serviços e obras de infraestrutura urbana para as vilas Cemig e Alto das Antenas. A 
Comissão revisitou a ata de abertura da sessão ocorrida em 28/08/2018 e verificou o 
registro da representante da empresa Top Empreendimentos Ltda. no sentido de que o 
atestado nº 1420180000821 apresentado pela empresa Petrel Engenharia Ltda. para 
comprovação de capacidade técnica estava sem a 2ª página. Em sede de diligência, 
conforme disposto no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, a Comissão consultou o sítio do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG constando 
que o item 9.1.3.3 não foi atendido, uma vez que a licitante apresentou atestado que 
comprova as atividades técnicas, porém, a numeração dos selos que vinculam a Certidão 
de Acervo Técnico – CAT ao atestado, informação constante na página que não havia sido 
apresentada, é incompatível. Dessa forma, a Comissão concluiu que não restou 
comprovado o registro na entidade profissional competente, entendendo, por via de 
conseqüência, pela inabilitação da referida licitante. Ato contínuo, a Comissão analisou os 
documentos da licitante, Top Empreendimentos Ltda., e constatou que os atestados 
apresentados não comprovam que a licitante executou serviços de contenções em obras 
de urbanização de vias, conforme exigência contida no item 9.1.3.3.3 do edital de 
regência. Ao não atender aos requisitos mínimos exigidos no instrumento convocatório, 
esta Comissão entende pela inabilitação da licitante. Em continuidade, a Comissão passou 
à análise dos documentos apresentados pela licitante, Carvalho Queiroz Engenharia Ltda. 
Dessa análise, surgiu uma dúvida quanto à CAT apresentada. Explicamos: A licitante 
apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte que 
comprova adequadamente as atividades técnicas de Demolições, Terraplenagem, 
Contenções, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares. Porém, a Comissão 
observou também que a CAT vinculada ao atestado faz referência às atividades de 
Execução de Obras/ Serv. Técnico/ Civil (código 2644) com campo finalidade preenchido 
apenas como Terraplenagem (Código 34120), o que aparentemente não comprovaria a 
sua experiência nas demais atividades exigidas pelo edital de regência. Assim, para dirimir 
a dúvida existente, nos termos do art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, a Comissão consultou o 
órgão responsável, qual seja, CREA-MG, obtendo a seguinte manifestação, em 
10/09/2018, do Gerente de Registro e Acervo do CREA-MG, Sr. Luís Pimenta: “Em 
resposta ao seu questionamento, esclareço que a comprovação da experiência se dá pelo 
Atestado apresentado, sendo a ART a comprovação técnica da execução do serviço de 
engenharia descrito no Atestado. O campo finalidade não deve ser observado como 
critério para exclusão na análise da qualificação técnica ou comprovação de experiência.” 
Assim, esclarecida a dúvida, a Comissão entende que a licitante cumpriu as exigências 
editalícias, estando, portanto, habilitada. Na sequência, passou a analisar a documentação 
das seguintes licitantes: (i) Construtora Alvarenga Santos Ltda., (ii) Construtora Sinarco 
Ltda., (iii) Companhia da Obra Engenharia e Construções EIRELI, (iv) A.P. Braga 
Engenharia e Comércio Ltda., (v) Engibrás Engenharia S.A., (vi) Terrasa Engenharia Ltda., 
(vii)  Sengel Construções Ltda., (viii) Conest Engenharia Ltda. e (ix) Construtora Itamaracá 
Ltda. Após essa análise, a Comissão entendeu pela habilitação de todas por terem 



 

 

 

 

                                                                                                               
 

                        

 

atendido às exigências editalícias. O resultado deste julgamento será encaminhado para 
publicação no Diário Oficial do Município - DOM. E como mais nada havia a ser 
considerado, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e 
aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão.A reunião foi encerrada às 
12h10min.Belo Horizonte, 12 de setembro de 2.018. 
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