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ATA DE JULGAMENTO  
 

Às 09h30min do dia  de 22 de junho de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG reuniram-se a 
comissão de Licitação, designados pela Portaria 107/2020, 10/03/2020, para realizar o julgamento dos 
questionamentos apresentados na Sessão Pública de Tomada de Preços nº 004/2020, autorizado pelo 
Processo nº 047/20, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas urbanas 
com blocos de concreto pré-moldado, conforme especificações contidas no citado processo. 
  
Os questionamentos com as devidas respostas são apresentados abaixo: 
 
1. A empresa COIMA – CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE questionou a 
divergência no capital social da empresa EPROMEC CONSTRUTORA EIRELI inscrito em seu registro na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG com o capital social inscrito no seu registro junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 
 

Resposta: De fato há a divergência apresentada pela empresa COIMA. Entretanto, essa diferença, por si só, 
não é suficiente e razoável para inabilitar a empresa EPROMEC, uma vez que o registro da empresa junto ao 
CREA é necessário para fins de qualificação técnica e não de habilitação jurídica. Sobre a matéria, a 
jurisprudência é consoante, conforme observa-se na decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 
 

EMENTA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 
CERTIDÃO DO CREA. DADO CADASTRAL DESATUALIZADO 
(...) 
3. As exigências de qualificação técnica se destinam a demonstrar que o licitante possui 
condições para executar, de forma satisfatória, o objeto licitado, conforme se extrai do art. 
37, XXI, da Constituição Federal. Desta forma, na hipótese de a certidão de registro no 
CREA se destinar tão somente à comprovação da capacidade técnica, a discrepância 
entre o valor do capital social constante na certidão e do contrato social não tem o 
condão de tornar a licitante desqualificada para o cumprimento das obrigações 
contratuais, mostrando-se de rigor excessivo sua inabilitação sob tal fundamento. O 
mesmo não se pode dizer se a referida certidão se destinar, também, à demonstração da sua 
situação econômico-financeira, vez que, nesta hipótese, o objetivo é a demonstração da 
existência de recursos econômicos financeiros para a execução do contrato, tornando-se 
relevante, assim, o valor do capital social. (grifei).1 

 
2. A empresa COIMA – CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE questionou também a 
ausência, por parte da empresa PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO, da declaração/compromisso de 
manter, na condução das obras, o profissional detentor dos atestados de capacidade técnica apresentados 
(exigência no item b.1, 4.4 do edital). 
 

Resposta: Não procede tal alegação, haja vista que a empresa QUEBRA MACHADO apresentou o teor de 
toda declaração junto à Declaração de Responsabilidade Técnica (pág. 270). 
 
3. A empresa PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME apresentou o mesmo 
questionamento já respondido no item 1. Além deste, questionou também a ausência do Balanço Patrimonial 

                                                 
1
 Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/70031391/trf-2-jud-trf-09-05-2014-pg-245>. Acesso em 

22/06/2020 
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da empresa COIMA – CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE referente ao ano de 
2019, alegando que a empresa em questão não está beneficiada pela Medida Provisória 931/2020. 
 

Resposta: Improcede a alegação da empresa PÓRTICO, tendo em vista que a Medida Provisória 931 abrange 
as sociedades limitadas no rol de beneficiados pela prorrogação nos prazos fiscais, exigidos no Código Civil, 
vejamos: 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 931, DE 30 DE MARÇO DE 2020 
(...) 
 
Art. 4º  A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 
31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se 
refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete 
meses, contado do término do seu exercício social. 
§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo 
inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020. 
§ 2º Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal previstos para se 
encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos no caput 
ficam prorrogados até a sua realização.2 

 
4. Quanto aos questionamentos sobre os atestados de capacidade técnica, a resposta encontra-se anexa a 
essa ata, tendo sido elaborada pela equipe técnica do Município juntamente com a Associação dos Municípios 
da Microrregião da Mantiqueira- AMMA. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do envio do e-mail contendo essa ata, para a 
apresentação de recursos, na forma da alínea a, inciso I, art. 109 da Lei Federal 8.666/1993. 
 
Caso não haja apresentação de recursos, a sessão de abertura de envelopes de propostas ocorrerá no dia 30 
de junho de 2020, às 13h30min, no 5º andar da Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 
Na hipótese de inexistir intenção de manifestar recurso, solicito a manifestação expressa da desistência, 
objetivando assim dar agilidade ao processo. 
 
 
Nada mais havendo a tratar. 
 
Carandaí 22 de junho de 2020. 
 
 
 
 

 
Gustavo Franco dos Santos 

Presidente da CPL 

                                                 
2
 Disponível < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm> Acesso em 22/06/2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm

