




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  MARCELO MAGNO DE REZENDE
REGISTRO.......... :  MG-059930/O-9
CATEGORIA........ :  TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... :  709.694.776-00

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 23/05/2019 as 11:06:40.
Válido até: 31/05/2019.
Código de Controle: 529572.

 A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua
autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento
encontra-se em situação regular.
 
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
DENOMINAÇÃO.... :  CONTABILIDADE REZENDE LTDA - ME
NOME FANTASIA.. :  CONTABILIDADE REZENDE
REGISTRO............ :  MG-009240/O-6
CATEGORIA.......... :  SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..................... :  18.245.958/0001-08

 
 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro

  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

 
Emissão: BELO HORIZONTE, 23/05/2019 as 11:16:32.
Válido até: 31/05/2019.
Código de Controle: 488371.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Núcleo de Licitações da SESP

 
Belo Horizonte, 05 de junho de 2019.

  

ANÁLISE DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO 84/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção, reparo, conservação e adaptação em
equipamentos de gerador de energia com ou sem subs�tuição de peças, da Secretária de Estado de
Segurança Pública de Minas Gerais

 

DO RELATÓRIO

Trata-se de julgamento de recurso e contrarrazões, na esfera administra�va, interpostos,
respec�vamente, pela KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME, CNPJ
11.319.926/0001-60 (5110787), e TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 23.972.729/0001-25
(5361557).

DA JUSTIFICATIVA DE INABILITAÇÃO

Resumidamente, a empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA –
ME, foi inabilitada porque “não foi iden�ficado no processo a habilitação constante da Resolução CFC nº
560/83, art. 3º, § 2º, do Técnico Contábil Marcelo Magno de Rezende, CRC MG-059930/O
(4884785) LTDA” nos termos do Memorando.SESP/DCC.nº 419/2019 (4899840) e Jus�fica�va SESP/NuLIC
4915451.

 

DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE RECURSO

Na sessão de pregão do dia 22/05/2019, a TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
23.972.729/0001-25, chamada em razão de inabilitação da empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA –ME, foi habilitada e declarada vencedora do procedimento licitatório
84/2018, em relação ao lote 1. Assim sendo, em obediência ao que dispõe o item 10 do edital
84/2018(4228727), foi dado prazo aos licitantes para manifestação de intenção de recorrer. Neste
momento, a empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA –ME fez uso desse
direito, manifestando intenção de recurso e encaminhando as razoes no prazo e na forma estabelecida no
referido item do edital 84/2019, SEI 5110787. De igual modo, no uso da faculdade de apresentar
contrarrazões, disposta no referido item, a empresa TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
23.972.729/0001-25 (5361557), encaminhou contrarrazões de recurso.

Observa-se que as razoes e contrarrazões de recurso foram encaminhadas  obedecendo as
formalidades estabelecidas no item 10 do edital. Por esse mo�vo, conheço as razões e contrarrazões de
recurso que serão analisados quanto ao mérito apresentado.  
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DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO

O representante da empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA –
ME Alega que (5110787):

“fora colacionado consulta cadastral ao conselho federal de contabilidade, onde se
verifica de clareza solar que o profissional contábil Marcelo Magno de Resende,
CRC-MG 059.930/0, encontra-se com situação a�vo, regular, sendo descabida e
totalmente equivocada a inabilitação do pregoeiro.”
“Que acerca do Registro MG-008663, �po provisório, que encontra-se com
situação de baixado, foi usado pelo profissional enquanto acadêmico, par atuar
como estagiário. Tao logo concluiu o curso, e realizou o procedimento de registro
defini�vo, sendo o registro provisório, por obviedade foi baixado.”
“Logo, não merece prosperar a inabilitação, tendo como argumento ausência de
habilitação constante na resolução CFC 560/83, art. 3º, paragrafo 2º.”  
“Necessário indicar que o registro profissional u�lizado para confeccionar e assinar
os documentos que instruíram a composição da qualificação econômico-financeira
da corrente foi o de numero 059930/0, que se encontra totalmente regularizado
junto ao órgão de classe competente.
“Imperioso destacar que o profissional que assinou os documentos, é sócio
administrador da sociedade contábil – CONTABILIDADE REZENDE LTDA, inscrita no
CNPJ sob i nº 18.245.958/0001-08, devidamente registrada no órgão sob o nº MG-
0092240/0-6. ”
“Portanto de forma inconcussa, resta demonstrado que claudicou a Diretoria de
contratos e convênios ao inabilitar a recorrente. ”

 

DAS ALEGAÇÕES DA CONTRARRAZÃO DE RECURSO

O representante da empresa TF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
23.972.729/0001-25 alega que (5361557):

“os argumentos não se relacionam com o fundamento efe�vamente lançado nos
autos, o qual ensejou a inabilitação da recorrente.”
Que “o fundamento da decisão da Diretoria de Contratos e Convênios é claro e não
gera dúvidas:   não foi iden�ficado no processo a habilitação constante da
Resolução CFC nº 560/83, art. 3º, 2º, do técnico contábil Marcelo Magno de
Resende”
Que “ Á evidencia do que se constata, os argumentos lançados não são capazes de
refutar a decisão de inabilitação da empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA –ME, pelo que deve ser man�da a decisão que a declarou
inabilitada.”
 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DE RECURSO

Quanto as alegações de recurso apresentadas pela KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA –ME (5110787), esclarece-se que a sua inabilitação teve como base a falta de envio
de comprovante de que o Técnico Contábil Marcelo Magno de Rezende, CRC MG-059930/O, é sócio
administrador da empresa Contabilidade Rezende Ltda – ME, conforme dispõe os documentos SEI
(4899840) (5205940) (5190660).

Quanto as contrarrazões de recurso interpostas pela empresa TF ENGENHARIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA (5361557), alega que "os argumentos não se relacionam com o fundamento
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efe�vamente lançado nos autos, o qual ensejou a inabilitação da recorrente.” Nesse ponto o
representante da referida empresa tem razão. 

 

DA CONCLUSÃO

Quanto as  referidas interposições,  houve reanalise do caso fundada nas razões de fato e
de direito abaixo explicitados:  

 

Da legalidade

A Cons�tuição Federal de 1988 dispõe, no ar�go 37 caput, que a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá, entre outros princípios, ao da legalidade. 

Cons�tuição Federal, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (...)

Denota-se que a legalidade é um principio que deve nortear a atuação estatal. Frisa-se que
 Legalidade administra�va, na lição da doutrina e jurisprudência brasileira,  significa subordinação total a
lei, fazer somente o que a lei prevê.

Nesse contexto, a 8666/1993, como lei geral de licitação, deve ser observada. O ar�go 3º,
caput, dessa legislação dispõe que a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório e dos que lhes são correlatos.

Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são
correlatos.

No caso em questão, a ressalva(5190660) que aponta “necessidade do envio do
documento o qual demonstra que o Técnico Contábil Marcelo Magno de Rezende, CRC MG-059930/O
(4884785) é o profissional contábil responsável pela referida empresa(...)” e na qual se baseou a
inabilitação da empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME, CNPJ
11.319.926/0001-60 (4899840) (5190660), não era exigível, conforme 9.6.1,9.6.1.1 do instrumento
convocatório 84/2018 (4228727). Havia Cer�ficado de Registro Cadastral do Fornecedor -CRC (5396803)–
validando a Qualificação Econômico-Financeira da referida empresa a época do prazo estabelecido para
envio dos documentos de habilitação, ou seja, 07/06/2019. Ressalta-se que a regularidade da
Qualificação Econômico-Financeira da KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA –ME
permanece e tem validade até 18/062019, conforme Cer�ficados de Registros Cadastrais de Fornecedor
citado anteriormente. 

 

Da autotutela

Outro princípio norteador do agir estatal e que se amolda no caso em questão é o da
autotutela. Esse princípio impõe a Administração Pública o dever de controlar seus próprios atos,
anulando-os quando eivados de ilegalidade.  Nesse sen�do dispõe o art. 53 da Lei nº 9.784/99 e sumula
nº 473 do STF, respec�vamente:

Lei nº 9.784/99, art. 53: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou
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oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”
sumula nº 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. ”

Se é dever da administração pública agir conforme a lei, a autotutela cons�tui a
possibilidade rever e anular ato ilegal por ela pra�cado,  sob pena de afronta ao ordenamento jurídico.

 

Da decisão  

Ante o exposto, firmado nas razoes de fato e de direito consubstanciados,
respec�vamente, nos princípios da legalidade, autotutela e por haver Cer�ficado de Registro Cadastral do
Fornecedor - CRC- validando a situação econômico-financeira da KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA -ME, CNPJ 11.319.926/0001-60, procedo revisão do ato que inabilitou a referida
empresa, tornado-a apta para prosseguir no pregão eletrônico 84/2018. 

 

Marcos Guerhardt

Pregoeiro/SESP

Documento assinado eletronicamente por Marcos Guerhardt, Servidor(a) Público(a), em
06/06/2019, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5368049 e
o código CRC F3CA3608.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18 SEI nº 5368049

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Núcleo de Licitações da SESP

  

Processo nº 1690.01.0016807/2018-18

Belo Horizonte, 06 de junho de 2019.

Procedência: Despacho nº 5/2019/SESP/NULIC
 
 

 

 

DESPACHO

 

Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18

Assunto: Julgamento de Recurso Administra�vo

Pregão Eletrônico 84/2018 - Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção, reparo,
conservação e adaptação em equipamentos de gerador de energia com ou sem subs�tuição de peças,
da Secretária de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais.

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, neste ato representada pela Sr.ª
Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças, Le�cia Resende Pre�, vem apresentar sua decisão
sobre o recurso em epígrafe, pelos mo�vos abaixo expostos:

 

I – DA DECISÃO

 

Nos termos do art. 8°, inciso III do Decreto Estadual 44.786 de 18/04/2008, e,
considerando as razões de fato e de direito expostas pelo Ilustre Pregoeiro em sua manifestação -
Relatório Julgamento Recurso -Jus�fica�va SESP/Nulic (5368049), a qual acolho, o recurso administra�vo
interposto pela empresa KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME, pois presentes
os recursos de admissibilidade, e mantenho a decisão para habilitação da referida empresa.

 

  

Le�cia Resende Pre�

Coordenadora de Planejamento Gestão e Finanças

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Le�cia Resende Pre�, Coordenadora de Planejamento,
Gestão e Finanças, em 06/06/2019, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5405762 e
o código CRC FA74900D.

 
Referência: Processo nº 1690.01.0016807/2018-18 SEI nº 5405762

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

