




















 

 

 

 

 

Processo nº : 201603000014497
Nome          : DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Assunto       : Aquisição de produtos e serviços TJGO

 

 

Versam os autos sobre licitação, Edital nº 062/2016, modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço,
regime de execução Empreitada por Preço Global, para cada um dos itens, objetivando a contratação de
empresa especializada para execução das obras de implantação de Grupo Motor Gerador (GMG) e
Nobreak nos Fóruns das Comarcas de Vianópolis e Quirinópolis, conforme especificado em seus anexos
(docs. 55/57).

Ao processo licitatório acorreram 10 (dez) empresas, sendo inabilitadas as empresas: Energ Geradores
Serviços e Engenharia Ltda; Walkiria Maria Brandão de Oliveira Eireli-ME; Engevisa Serviços de
Engenharia Ltda e Costa; e, Costa Construção e Manutenção Eireli-ME (doc. 70).

Irresignada com a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação na qual restou inabilitada por
não apresentar a prova de regularidade fiscal com a Fazenda Pública do Estado de Goiás e por apresentar
certidão negativa de débito de um de seus profissionais na condição de vencida, a empresa COSTA &
COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI interpôs recurso, aduzindo em suas razões, em
síntese, que: não possui inscrição neste estado e sim em seu sítio;  que poderia ser sanado porpreciosismo
diligência; que o documento CND de seu profissional trata-se de documento fiscal alcançado pela Lei
Complementar nº 123/2006 (doc. 72).

Não foram apresentadas contra-razões.

Examinado o recurso pelo Pregoeiro foi mantida a decisão, encaminhando-se os autos a esta
Diretoria-Geral para, na condição de instância superior, deliberação, assim aduzindo (doc. 73):
" ( … )
O que ensejou a inabilitação da Recorrente foi a não apresentação da comprovação de regularidade
junto a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (item 14.2, letra “e”, do edital) e a apresentação da
certidão de registro junto ao CREA com prazo de validade vencido (item 14.3, “a” do edital).

Extrai-se do edital de licitação

“14. O envelope “A” deverá conter documentação relativa à:
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(…)

e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás;

( … )
14.3. Qualificação Técnica:

a) certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, da empresa participante, contendo a relação dos
responsáveis técnicos;

Não restam dúvidas de que a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda Pública do
Estado de Goiás e a certidão de quitação ou inscrição junto ao CREA, da empresa participante são
exigências compatíveis com aquelas estabelecidas na legislação pertinente.

A exigência da apresentação da certidão negativa inscritos em dívida ativa emitida pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás está amparada pela Lei Estadual nº 17.928/2012, que dispõe sobre normas
suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênios,
outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás, importando
ressaltar a facilidade para sua emissão via internet.

O art. 88 da Lei 17.928/2012 estabelece que em complemento à documentação à documentação referente
à habilitação estabelecida no art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, deverá ser também exigida prova de
regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás.

Quanto à certidão de inscrição ou quitação junto ao CREA, da empresa participante, é exigência
constante da Lei 8.666/93 e não tem caráter fiscal como afirma a Recorrente.

Extrai-se do edital que

26. Não será admitida qualquer alteração ou complemento do conteúdo dos envelopes após o
recebimento dos mesmos pela Comissão Permanente de Licitação.

O edital estabelece no seu item 109 que a participação no processo licitatório implica pleno
conhecimento do teor deste edital, submissão a todas as condições nele contidas e sujeição às normas da
Lei 8.666/93 e suas alterações, valendo ressaltar que a Recorrente não impugnou o ato convocatório.
Uma vez não questionado o edital faz regra.

Não há se falar, portanto, em fatos sanáveis e sim em descumprimento de exigência para habilitação.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação do recurso interposto por considerá-lo tempestivo e pelas
razões retromencionadas, pugna pelo improvimento face à ausência de fundamento legal plausível para
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reforma da decisão prolatada na Ata de Realização da Concorrência datada do dia 02 de agosto de
2016."

Examinando o recurso, verifico que as razões da recorrente são destituídas de respaldo, tendo em vista
que deixou de apresentar a documentação em conformidade com as disposições constantes dos sub-itens
14.2 e 14.3 do edital acima transcritas, violando, de consequência, o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.

Da lição de Marçal Justen Filho em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos”, 14ª edição, p. 567/568:

"O instrumento convocatório cristaliza a competência da Administração, que se vincula a seus termos.
Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da
Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento. Sob um certo
ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos administrativos praticados no curso da licitação, na
acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da
licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a
Administração Pública frusta a própria razão de ser da licitação. viola os princípios norteadores da
atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidades, a isonomia."

Assim posto, conheço do recurso por próprio e tempestivo mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.

Dê-se ciência ao recorrente.

Após, á Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do certame.

02

 

 

Assinado digitalmente por: STENIUS LACERDA BASTOS, DIRETOR GERAL, em 21/09/2016 às 09:29.



ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás


STENIUS LACERDA BASTOS
DIRETOR GERAL
DIRETORIA GERAL
Assinatura CONFIRMADA em 21/09/2016 às 09:29


