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Secretaria Municipal 
de Administração

DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO - RECONSIDERAÇÃO

Referência: LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA NO. 001/2016, PROCESSO NO. 02/2016 – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS RELATIVOS À MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG

Nos autos da CONCORRÊNCIA N. 001/2016 e em face da decisão proferida por esta comissão para a habilitação do Consórcio Ilumina Contagem, foram apresentados 
recursos administrativos pelo Consórcio IP CONTAGEM e pelo Consórcio ILUMICON.
No recurso administrativo, dirigido pelo CONSÓRCIO IP CONTAGEM, alegou-se, em suma: 1) o não atendimento à exigência de qualificação técnico-operacional, item 
13.5.1.2. do edital, vez que a licitante não desempenhou atividade de operação e manutenção preventiva e corretiva de, no mínimo, 25.000 pontos de iluminação, com 
fornecimento de mão de obra e materiais, bem como execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou eficientização energética de sistema de iluminação, 
contemplando, no mínimo, 25.000 pontos de iluminação em vias públicas; 2) invalidade do atestado de capacidade técnica, CAT NO. 002293/14, atestado de capacida-
de técnica relativo ao contrato no. 4680003609/530, uma vez que os serviços do referido contrato foram prestados por um consórcio de empresas e não pela empresa 
ENGELMIG, com manifestação da CEMIG D informando que “de fato o texto do atestado está incompleto considerando que o contrato foi celebrado com um consórcio 
de empresas”; 3) contradição na manifestação da CPL na ata de julgamento, que apesar de estar correta a decisão de prosseguir com o feito, e posteriormente realizar 
a revisão do habilitação mediante exercício de autotutela, atendendo o parecer da PGM, a mesma se mostra temerária, que segundo o entendimento da recorrente é 
absurdo; e 4) ausência de demonstração de qualificação econômico-financeira pela TORC Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda, item 13.3 do edital, vez 
que apresentou balanço patrimonial referente ao exercício social de 2014 (fls. 5994 a 6031 e 6770 a 6800).
Com fundamento nesta argumentação, o Consórcio Recorrente pleiteia que a Comissão reconsidere a decisão que habilitou o Consórcio Ilumina Contagem. Requereu o 
final pedidos alternativos, na seguinte ordem: 1) julgado inteiramente procedente para reformar a decisão proferida pela i. Comissão, de forma a inabilitar o Consórcio 
Ilumina Contagem; 2) caso decida por considerar o Atestado de Capacidade técnica como válido para fins de habilitação, requer que o mesmo seja aproveitado, confor-
me a proporção da participação da ENGELMIG, ou seja 54,43 %, conforme item 13.5.8.1 do edital, o que tornará a experiencia em tese demonstrada, insuficiente para 
atender às exigências constantes do edital, requerendo a reforma da decisão proferida pela i. comissão para inabilitar o consórcio ilumina Contagem.
No recurso administrativo, dirigido pela empresa TRANA TECNOLOGIA EM MONITORAMENTE ELETRÔNICO S/A, integrante do Consórcio ILUMICON, alegou-se, em suma, 
a existência de vícios intransponíveis quanto à qualificação econômico-financeira do Consórcio Ilumina Contagem, tendo reiterado a questão relativa à data balanço da 
empresa TORC Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda.
Com fundamento nesta argumentação, o Consórcio Recorrente pleiteia que a Comissão de Licitação reconsidere a decisão que habilitou o Consórcio Ilumina Contagem, 
Requereu o final pedidos alternativos, na seguinte ordem: 1) reveja o ato de declarar habilitado o consórcio Ilumina Contagem e o declare inabilitado; 2) o imediato 
encaminhamento dos autos à autoridade hierarquicamente superior, à qual desde já ficam reiterados todos os pedidos aqui expressados; e 3) não sendo acatado o pre-
sente recurso, requer que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao colendo TCE/MG, com o fim de apurar a necessidade de uma Tomada 
de Contas Especiais, quanto ao objeto licitado.
O CONSÓRCIO ILUMINA CONTAGEM, interessado, apresentou contrarrazões ao recurso, asseverando, no essencial, que:
1) Ilegitimidade ativa do consórcio ILUMICON, vez que este foi desclassificado na fase de propostas, este não possui qualquer interesse recursal que o legitime; no 
mérito 2) regularidade do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apresentados pela empresa TORC, vez que a CPL afirmou, em 05/05/2016, estar correto 
o entendimento que “será válida a apresentação do balanço via SPED contábil 2014, para as empresar que ainda não estão obrigadas a apresentar o balanço de 2015 
(a ser apresentado até o último dia útil de junho de 2016); E 3) regularidade dos documentos de qualificação econômico-financeira das componentes do CONSÓRCIO 
ILUMINA CONTAGEM. 
Com estas alegações, O CONSÓRCIO ILUMINA CONTAGEM requereu a manutenção de sua habilitação e a adjudicação e homologação da CONCORRÊNCIA NO. 
001/2016. 
Após o recebimento do recurso a Comissão de Licitação Encaminhou os autos para manifestação da Secretaria Municipal de Obras, que, por sua vez, requereu a sus-
pensão do certame para a realização de diligências complementares, tendo remetido os autos à PGM para manifestação quanto às questões jurídicas, prejudiciais aos 
questionamentos de ordem técnica. 
A PGM, por sua vez, emitiu parecer pelo provimento do recurso, tendo remetido os autos novamente para a Comissão de Licitação. 
Em síntese é o relatório.

DECIDE-SE:
Trata-se de procedimento licitatório realizado na modalidade Concorrência visando à concessão administrativa para a execução de obras e prestação de serviços relati-
vos à modernização otimização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do Município. 
Em que pese os recursos abrangerem uma série de questionamentos de ordem técnica, foi analisado de forma preliminar e prejudicial aos demais questionamentos a 
questão referente à qualificação econômico financeira do Consórcio Ilumina Contagem, tendo em vista que uma das consorciadas apresentou balanço patrimonial de 
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2014.  
Quanto ao assunto, a PGM, fulcrada em entendimento do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça, manifestou que na data de realização do certa-
me já seria exigível a apresentação do balanço referente ao exercício de 2015. 
Portanto, opinou pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
Isto posto, sem nada mais evocar, com base nos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, competitividade, preço justo e julgamento 
objetivo, opina-se pelo conhecimento dos recursos apresentados pelos Consórcios IP Contagem e ILUMICON. No mérito, em face da ausência de demonstração de quali-
ficação econômico-financeira pela TORC Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda. que apresentou balanço patrimonial referente ao exercício social de 2014 
(fls. 5994 a 6031 e 6770 a 6800) em ofensa ao item 13.3 do edital, opina-se pelo provimento dos recursos para inabilitar o CONSÓRCIO ILUMINA CONTAGEM.
Dessa forma, acolhendo integralmente o parecer da Procuradoria Geral do Município, em  sede de reexame, esta comissão conhece dos recursos apresentados pelo 
Consórcio IP Contagem e pelo Consórcio ILUMICON, dando-lhes provimento, para inabilitar o Consórcio Ilumina Contagem, em face da ausência de demonstração de 
qualificação econômico-financeira pela empresa TORC Terraplenagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda., vez que apresentou balanço patrimonial referente ao 
exercício social de 2014 (fls. 5994 a 6031 e 6770 a 6800) em ofensa ao item 13.3 do edital.
Em face da decisão, revoga-se a suspensão do certame, convocando-se para o dia 11 de setembro de 2018 a sessão de abertura dos envelopes de habilitação do Con-
sórcio IP Contagem.

Contagem, 06 de setembro de 2018.
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