
ao 
ADEMALDO 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS 

Goiânia, 22 de julho de 2019. 

Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS — TJ/GO 

Att. 
Comissão de Licitação 

Ref. Recurso Administrativo 

Dados Concorrência Pública — Edital n2 025/2019 - Processo Administrativo n2  
2018.11000137492 

Órgão Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJ/GO 
Objeto Contratação de Empresa Especializada para execução da Obra de Reforma 

do Bloco "B" do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — 
TJ/GO. 

Empresa Licitante Ademaldo Construções e Projetos LTDA. 
CNPJ 03.284.445/0001-39 
Endereço Rua T-30 esq. T-55 n° 2.597, Qd. 107, Lt. 19, Setor Bueno, CEP 74.215-060, 

Goiânia 	— 	GO, 	Fone: 	62 	— 	3214.1414 	— 	E-mail: 
ademaldo@ademaldo.com.br  

A Empresa ADEMALDO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
n° 03.284.445/0001-39, estabelecida na Rua T-30 esq. T-55 n° 2.597, Qd. 107, Lt. 19, Setor Bueno, CEP 
74.215-060, Goiânia — GO, Fone: 62— 3214.1414 — E-mail: ademaldo@ademaldo.com.br,  por meio de seu 
representante legal, MARCELO ALMEIDA CABRAL, brasileiro, Engenheiro Civil, RG n° 3863318 — SSP/GO, 
CPF n° 695.666.901-34, residente e domiciliado em Goiânia - GO, representado por sua Procuradora infra-
assinada, vem à presença desta Douta Comissão, INTERPOR RECURSO ADMINSITRATIVO ao Resultado da 
Habilitação Preliminar da Concorrência Pública — Edital n2 025/2019 - Processo Administrativo n2 
2018.11000137492 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJ/GO. 

I - TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE 

A Lei n° 8.666/93 prevê que se pode apresentar Recurso Administrativo até 05 (cinco) dias út s 
contados da lavratura da Ata da Sessão Pública, tendo a sido este procedimento feito perante o TJ/GO. 
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Lei n2 8.666/93 

"Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas;" 
"Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no órgão ou na entidade." 

Levando-se em consideração a publicação da Ata da Sessão Pública (15/07/2019), e que a 
demandante protocolou a sua súplica atempadamente, quer-se concluir pela sua tempestividade. 

No que diz respeito à admissibilidade, observa-se que estando presentes os requisitos de 
endereçamento e fundamentação, este Pedido encontra amparo na legislação federal e normativos do 
ente fiscalizador. 

II — DOS FATOS 

A Empresa Ademaldo, participando da Concorrência Pública — Edital n2  025/2019 - Processo 
Administrativo n2  2018.11000137492 do TJ/GO, esteve presente à Sessão, na qual se abriu os envelopes 
de documentos, sendo que algumas empresas foram inabilitadas de plano e outras, apontadas 
inconsistências, abrindo-se prazo para Recurso Administrativo. 

Em sendo assim, passa-se à fundamentação para o presente Recurso. 

III — ITENS A SEREM ANALISADOS 

111.1 — Empresas Desclassificadas de Plano 

EMPRESA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 

RAC Engenharia S/A Capital Social inferior ao previsto no Instrumento Convocatório 

(Item 3.1, "e") 

Jota Ele Construções Civis S/A Não 	apresentação das fórmulas e memorial de 	cálculo — 

Sanidade financeira (Item 5.3.4, "f")  
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EMPRESA MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Construtora Guia LTDA. Não apresentação dos documentos de Qualificação Econômico-

Financeira (Item 5.3.4, "c", "d", "e" e "f") 

GCE S/A Não 	apresentação 	de 	Atestado 	de 	Capacidade 	Técnica, 

referente à parcela de maior relevância — "Sonorização e Vídeo". 

É importante salientar que a GCE que no Balanço Patrimonial 

apresentado pela Empresa constam Empréstimos lançados no 

Ativo Circulante no valor de R$ 14.613.895,28. Sabe-se que nem 

todos os Empréstimos preenchem os requisitos necessários para 

serem registrados neste Grupo. No entanto, não há qualquer 

detalhamento, nem Notas Explicativas que evidenciem o tipo de 

Empréstimo, 	sendo que estes valores, 	lançados de forma 

irregular, podem refletir diretamente no CCL. Além do que é 

proibido uso de nomenclaturas genéricas nas Demonstrações 

Financeiras (Art. 176, § 22 - Lei n2  6.404/1976). 

Neste sentido, caso a Empresa GCE S/A seja uma potencial 

concorrente, requer-se seja deferida uma abertura dos dados 

contábeis para checagem da regularidade dos lançamentos. 

Apenas 	a 	título 	exemplificativo, 	o 	presente 	Recurso 

Administrativo cita como exemplo o Empréstimo a Sócios-

Diretores que não pode ser lançado no Ativo Circulante (Art. 

179, inciso II — Lei n2 6.404/1976. 

Vega 	Construções 	e 

LTDA. 

Incorporações Não apresentar a Qualificação Técnica do Engenheiro Mecânico 

possuindo as duas parcelas de maior relevância para o item 

(Item 5.3.3, "d"). Urge salientar que caso a empresa apresente 

mais de um responsável, estes deverão ter sua capacidade 

técnica comprovada quanto a todos os itens de maior relevância 

(Item 5.3.3.1). 
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111.2 — Empresas a Serem Inabilitadas 

Abaixo segue as Empresas participantes que devem ser Inabilitadas por não atenderem os 

requisitos de participação elencados no Edital n2 025/2019 - Processo Administrativo n2  

2018.11000137492 do TJ/GO. 

2.1 — Construtora Anhanguera EIREL1 

A Construtora Anhanguera apresentou, em seu Balanço Patrimonial, operação financeira que visa, 

simplesmente, alcançar os índices de Liquidez, sendo uma operação proibida pela Legislação (Art. 179, 

inciso II — Lei n° 6.404/1976). 

Lei n2 6.404/1976 

"Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício 

social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; 

II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a 

sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes no 

lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da 

companhia;" 

Vale ressaltar que apesar da Construtora Anhanguera não ser uma S/A, a legislação das Sociedades 

Anônimas é aplicada no que couber, sobretudo referente às Demonstrações Financeiras, vez que esta Lei 

estabelece as regras para apresentação. 

Em sendo assim, a Construtora Anhanguera possuindo Ativo Circulante, declarado em balanço, no 

valor de R$ 19.519.326,62, fez o lançamento da operação financeira de Empréstimo a Sócios-Diretores no 

valor de R$ 1.437.719,04, sendo que esta operação, obrigatoriamente, deve ser lançada no Ativo Não 

Circulante (Ativo Realizável a Longo Prazo), como determinada a Lei n° 6.404/1976. A retirada desta 

operação financeira do ativo Circulante diminui o Capital Circulante Líquido da Empresa, deixando-a 

incapacitada de participar do processo licitatório, por não obedecer aos índices de Qualificação Econômico 

Financeira. Devendo, portanto, ser desclassificada. 
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DESCRIÇÃO VALORES 
CCL mínimo exigido para participação deve ser 
igual 

R$ 9.953.843,39 

Ativo Circulante — AC da Anhanguera Apresentado R$ 19.519.326,62 

Operação Financeira Proibida no AC — Empréstimo 
a Sócios 

R$ 1.437.719,04 

Com a retirada desta Operação Financeira o Ativo 
Circulante passa a ser 

R$ 18.081.607,58 

Refazendo o Cálculo do CCL, este será de R$ 
8.820.714,94 

CCL = Ativo Circulante — Passivo Circulante 
CCL = R$ 18.081.607,58— R$ 9.260.892,64 

CCL = R$ 8.820.714,94 

CCL Real da Construtora Anhanguera CCL = R$ 8.820.714,94 

2.2 — Norte Locação, Comércio e Serviços EIRELI 

A Empresa Norte apresentou 02 Atestados de Qualificação Técnica, sendo um emitido pelo 
Detran/GO e outro pela Goiás Turismos. O Atestado de maior relevância é emitido pelo Detran/GO, tanto 
que este é apresentado na Qualificação Operacional e na Qualificação Profissional. 

Todavia, o Atestado emitido pelo Detran/GO é totalmente questionável vez que este apresenta 
diversas inconsistências, sendo portanto passível de questionamento, e diante das divergências deve ser 
desconsiderado. 

DESCRIÇÃO INCONSISTÊNCI A REFERÊNCIA 
Atestado Detran aponta para 
Execução 	do 	Contrato 
Administrativo ne 001/2017 

O Contrato rig, 001/2017 indica que 
estes serviços são de manutenção de 
serviços de engenharia na sede do 
Detran/GO. 

Link 	de 	acesso 	aos 	dados 
contratuais 
http://www.transparencia.go.gov. 
br/IaLphp?painel=contratos_ 
detalhamento&orgao=detran. 

O Contrato n° 001/2017 já teve 
02 Termos Aditivos 

Nos 	Termos 	Aditivos 	existem 
divergência 	do 	valor 	dos 	serviços 
constantes 	no 	Contrato 	e 	no 
Apresentado pela Empresa Norte. 

O Termo Aditivo reajusta o valor 
para R$ 13.476.553,37, sendo que 
a Empresa Norte demonstrou na 
declaração de contratos o valor 
de R$ 8.990.443,03. 
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DESCRIÇÃO INCONSISTÊNCIA REFERÊNCIA 

O 	Atestado 	do 	Detran 

enumerado 	na 	Qualificação 

Operacional 	atesta 	que 	os 

trabalhos já foram concluídos 

Na Declaração de Contratos existentes 

a Empresa Norte informa, justamente, 

o 	Contrato 	n2 	01/2017 	com 	o 

Detran/GO, informando que este foi 

cumprido apenas 1% dos trabalhos. 

- 

Atestado 	do 	Detran/GO 	na 
Qualificação 	Operacional 
informa 	que 	a 	área 	dos 
trabalhos é de 97.212 m2, com 
prazo de 24 meses, sendo que 
este atestado foi assinado em 
20/11/2018 

O Contrato n2 001/2017, gerou o 
Atestado 	Profissional 	da 	Engenheira 
Katy Torres, informando que a área 
dos trabalhos é de 8.606 m2, com 
prazo de 12 meses, sendo a assinatura 
do Atestado datada de 12/12/2017. 

Os 	Serviços 	elencados 	no 

Atestado 	Operacional 	e 

Atestado Profissional 

Os Serviços elencados no Atestado 

Operacional, referente ao Contrato n2  

001/2017 — Detran/GO, e os Serviços 

enumerados no Atestado Profissional, 

também 	referente 	ao 	Contrato 	n2  

001/2017 	— 	Detran/GO, 	são 

absolutamente diferentes. 

- 

Ainda a Empresa possui em sua Demonstração Financeira alguns itens "questionáveis", que não são 

explicados nas Notas Explicativas do Balanço, por exemplo: 

- Possui "Outros Adiantamentos" que não são demonstrados, sendo que este item pode mascarar 

manobra contábil para atingir os índices financeiros exigidos para a Licitação. 

É importante salientar que a Norte Engenharia no Balanço Patrimonial apresentado pela Empresa 

constam lançamentos genéricos, não evidenciando o que realmente indicam. Em sendo assim, estas 

nomenclaturas gerais, sem notas explicativas, são proibidas vez que não se pode constatar a veracidade 

dos lançamentos para apuração se estão ou não alocados no Grupo correto. 

Lei n2  6.404/1976 

"Art. 176 - Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 

escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, q 
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deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações 

ocorridas no exercício: 

[...] 
22  Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos 

saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 

(um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de 
designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes"." 

Neste sentido, é necessário que a Empresa Norte, que é uma concorrente, forneça, em diligência do 

Processo Licitatório a abertura dos dados contábeis para checagem da regularidade dos lançamentos. 

- Não há explicação de como a Empresa conseguiu quitar débitos no valor de R$ 18.036.398,00, 
("Débitos Diversos") passando a um valor de R$ 0,00. 

- O Balanço Patrimonial não é registrado perante a Junta Comercial, como exige o Item 5.3.4.1 do 

Instrumento Convocatória 

Diante de tais divergências, é claro que os Atestados (Operacional e Profissional), referentes à 

execução do Contrato ri2 001/2017 — Detran/GO, não podem ser considerados, afinal são informações, 

totalmente, divergentes, não evidenciando quais os dados corretos. Para tanto, ao desconsiderar os 

Atestados referentes ao Detran/GO, a Empresa Norte fica apenas com um atestado, com execução de 

serviço com área de 2.551 m2, sendo este valor totalmente discrepante com o objeto do Edital n2  

025/2019 - Processo Administrativo ni? 2018.11000137492 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — 

Ti/CO, não sendo suficiente para atestar a experiência em execução de serviços de grande monta. 

2.3 — Porto Belo Engenharia e Comércio LTDA. 

A Empresa Porto Belo apresentou Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro menor do que o 
exigido do Edital. 

DESCRIÇÃO VALORES 

CCL mínimo exigido para participação deve ser 

igual 

R$ 9.953.843,39 

CCL ou CG da Empresa Porto Belo R$ 8.099.859,94 

É importante destacar que Capital Circulante Líquido e Capital de Giro correspondem à mes 
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coisa, não podendo ser inferior ao defino no Instrumento Convocatório, devendo neste sentido a Empresa 

Porto Belo ser inabilitada por não atender requisito essencial de Qualificação Econômico-Financeira. 

2.4 — Consórcio Concretiza / Combrasen 

Lei n2 8.666/93 

"Art. 33 - Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 

I- comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III- apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, 

podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta 

por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 

definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através 

de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

5 12  - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 11 deste artigo. 

5 22 - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 

deste artigo." 

Com relação à participação de Consórcios, no processo licitatório, a Lei n2  8.666/93 é expressa em 

afirmar que esta deve estar expressamente prevista em Edital, o que não aconteceu no Instrumento 

Convocatório do Tribunal de Justiça, sendo a permissão para tal exarada em resposta a Questionamento 

apresentado. Oras, o Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 32  - Lei n2  8.666/93) 

estabelece que este permissivo deve constar no Edital e não em resposta a Questionamento. 
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Outro ponto a se ressaltar é que a Lei de Licitações determina que se admite, para efeito de 

qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação 

econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação. 

Em sendo assim, um dos participantes do Consórcio (Combrasen) não atende as proporções 

enunciadas no Compromisso de Consórcio, em especial no Capital Social, e não se pode admitir regra 

diferente do que está elencada na Lei, apenas sob o pretexto de que juntas possuem os requisitos de 

habilitação. A proporcionalidade de participação é regra e não exceção. 

Além do que os Balanços Patrimoniais das integrantes do Consórcio não são registrados na Junta 

Comercial, como elencado no Edital (Item 5.3.4.1). 

Em sendo assim, o Consórcio Concretiza! Combrasen deve ser inabilitado. 

2.5 — Consórcio OU Engenharia e OU Construtora 

Novamente, cita-se a Lei ne 8.666/93. 

Lei n° 8.666/93 

"Art. 33 - Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 
I- comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 
liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, 
podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta 

por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 

definidas em lei; 
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IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através 

de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 12  - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2° - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I 

deste artigo." 

Com relação à participação de Consórcios, no processo licitatório, a Lei n° 8.666/93 é expressa em 

afirmar que esta deve estar expressamente prevista em Edital, o que não aconteceu no Instrumento 

Convocatório do Tribunal de Justiça, sendo a permissão para tal exarada em resposta a Questionamento 

apresentado. Oras, o Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 32 - Lei n2  8.666/93) 

estabelece que este permissivo deve constar no Edital e não em resposta a Questionamento. 

Outro ponto a se ressaltar é que a Lei de Licitações determina que se admite, para efeito de 

qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação 

econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação. 

Em sendo assim, um dos participantes do Consórcio (OU Engenharia) não atende as proporções 

enunciadas no Compromisso de Consórcio, em especial no CCL, e não se pode admitir regra diferente do 

que está elencada na Lei, apenas sob o pretexto de que juntas possuem os requisitos de habilitação. A 

proporcionalidade de participação é regra e não exceção. 

No Consórcio OU, não há nada que se somar com relação à OU Engenharia, vez que esta não 

apresentou nenhum Atestado Operacional ou Profissional, limitando-se à proporcionalidade de 

participação da OU Construções, não cumprimento portanto os requisitos para participação. 

Urge salientar que a Comissão de Licitação não pode inovar na criação de regramentos licitatório 

que não sejam amparados pela Lei, sendo que se o fizer é uma total desobediência ao Principio da 

Legalidade, obrigatório para todos os entes públicos (Art. 32  - Lei n2  8.666/93 e Art. 37— CF/88). 

Além do que os Balanços Patrimoniais das integrantes do Consórcio não são registrados na Junta 

Comercial, como elencado no Edital (Item 5.3.4.1). 
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Por estes motivos, o Consórcio OU deve ser inabilitado. 

2.6 — Construtora Guia 

A Construtora Guia, em sua Qualificação Econômico-Financeira, não apresentou o índice de 

Solvência Geral nem tão pouco o Capital Circulante Líquido, além do que deixou de apresentar a memória 

dos cálculos assinada por profissional habilitado. 

Não obstante, o Balanço Patrimonial a Empresa Guia, colocou no Ativo Circulante (Doc. 26) o registro de 

operações que obrigatoriamente deveriam ser lançadas no Ativo não Circulante, tais como: 

DESCRIÇÃO VALORES 

Conta Corrente de Sócios R$ 2.184.658,79 

Empréstimos a Sócios e Coligadas R$ 203.134,06 

A Construtora Guia apresentou, em seu Balanço Patrimonial, estas operações financeiras com o fito 

de, simplesmente, alcançar os índices de Liquidez, sendo uma operação proibida pela Legislação (Art. 179, 

inciso II — Lei n° 6.404/1976). 

Lei n2  6.404/1976 

"Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício 

social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; 

II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a 

sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes no 

lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da 

companhia;" 

Vale ressaltar que apesar da Construtora Guia não ser uma S/A, a legislação das Sociedades 

Anônimas é aplicada no que couber, sobretudo referente às Demonstrações Financeiras, vez que esta Lei 

estabelece as regras para apresentação. 

Em sendo assim, a Construtora Guia não alcança os índices exigidos para participação do Process 
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Licitatório. Devendo, portanto, ser desclassificada. 

Sendo estes requisitos obrigatórios elencados no Instrumento Convocatório, não deve, portanto, 

ser permitida a continuidade da Empresa Guia no processo licitatório, vez que não atendeu aos requisitos 
do Edital. 

Ainda é importante salientar que a Empresa Guia não apresentou CAT de instalação de Elevador, 

sendo este um dos requisitos obrigatórios para os profissionais da Equipe Mínima. 

Por todos estes motivos, deve a Empresa Guia ser considerada inabilitada. 

2.7 — Elmo Engenharia LTDA. 

A Elmo Construtora, em sua Qualificação Econômico-Financeira, não apresentou o Capital 

Circulante Líquido — CCL ou Capital de Giro, além do que deixou de apresentar a memória dos cálculos 

assinada por profissional habilitado. 

Sendo estes requisitos obrigatórios elencados no Instrumento Convocatório, não deve, portanto, 

ser permitida a continuidade da Empresa Elmo no processo licitatório, vez que não atendeu aos requisitos 

do Edital. 

2.8 — Salver Construtora 

A Salver Construtora não apresenta Balanço Patrimonial da Empresa registrado na Junta Comercial, 

como elencado no Edital (Item 5.3.4.1). 

Para tanto, a Empresa Salver não preenche os requisitos editalicios para continuar na disputa. 

2.9 —TECON Tecnologia em Construções LTDA. 

A Tecon Tecnologia, em sua Qualificação Econômico-Financeira, não apresentou os índices de 

Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral assinados por profissional técnico habilitado, o que 

gera dúvida se estes foram realmente elaborados por profissional especializado, além do que este 

requisito de assinatura é obrigatório no Instrumento Convocatório, não deve, portanto, ser permitida a 
continuidade da Empresa Tecon no processo licitatório, vez que não atendeu aos requisitos do Edital. 
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2.10 — EHS Construtora e Incorporadora 

A Empresa EHS apresentou CAT/Atestados do Engenheiro Mecânico parcial, tanto para elevador 

quanto para ar-condicionado, não preenchendo os requisitos de Qualificação Técnico mínimos, para 

participação do Certame. 

2.11 — Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações LTDA. 

A Engemil Engenharia não apresenta Balanço Patrimonial da Empresa registrado na Junta 

Comercial, como elencado no Edital (Item 5.3.4.1). 

E não apresenta os índices Contábeis, em especial o DFL, assinado por responsável técnico, 

legalmente habilitado (Item 5.3.4, "d"). 

Para tanto, a Empresa não preenche os requisitos editalícios para continuar na disputa. 

IV — DA FUNDAMENTAÇÃO 

IV.1 — Da Participação de Consórcios no Processo Licitatório e o Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório 

Como esposado em linhas pretéritas, a possibilidade de consórcio de empresas em licitação está 

prevista na Lei de Licitações. 

Lei n2 8.666/93 

"Art. 33 - Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participaçã 
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podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta 

por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 

definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através 

de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto 

na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 12 - No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2° - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I 

deste artigo." 

Com a previsibilidade da Lei, é importante destacer: 

- O edital deve prever essa possibilidade de forma expressa. Ou seja, o instrumento 

convocatório deve determinar as condições e forma do consórcio, sempre que permitir, o que 

no caso em tela não foi feito, já que esta possibilidade só foi avençada em resposta a um 

Questionamento. Em sendo assim, como não há previsão editalícia expressa, os Consórcios 

participantes devem ser desclassificados. 

- Mesmo estando em consórcio, na parte da habilitação, todas as empresas participantes 

apresentam os documentos individualmente. 

- Deve ser apresentado a prova da constituição do consórcio, ou seja, do contrato firmado 

entre as empresas participantes. 

- Já na habilitação técnica, os atestados podem ser somados a fim de comprovar a 

habilitação do consórcio. Sendo assim, todas as empresas do consórcio são tecnicamente 

habilitadas em conjunto, na proporcionalidade de sua participação. Neste item, existe 

Consórcio, presente neste processo licitatório, que possui integrante que sequer apresentou 

a qualificação técnica. 

- Na qualificação econômico-financeira, a comprovação, também, é feita de maneira 

proporcional. De acordo com a participação no consórcio, será analisada para fins 
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habilitação. Ambos os Consórcios participantes do Processo Licitatório do TJ/G0 não 

atendem os requisitos de Qualificação Econômico-Financeira quando demonstrada a 

proporcionalidade de participação. 

- Deverá ser indicada qual empresa é líder do consórcio. Pois deve haver uma empresa que 

seja o contato com o órgão público. 

- Para comprovar o consórcio, pode ser apresentado o contrato de constituição do consórcio. 

Esse contrato pode ser público ou particular. 

- Ao participar e vencer a licitação, todas as empresas que compõe o consórcio respondem 

solidariamente. Todas as obrigações decorrentes dessa participação são solidárias entre as 

empresas. Neste ponto, é importante salientar a proibição da Lei n° 6.404/1976, 

relativamente à solidariedade das obrigações. 

Lei ng 6.404/1976 

"Art. 278 - As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, 

podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o 

disposto neste Capítulo. 

§ 1° - O consorcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam 

nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas 

obrigações, sem presunção de solidariedade. 

§ 2° - A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio 

com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e 

pagos na forma prevista no contrato de consórcio. 

Art. 279 - O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da 

sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual 

constarão: 

I - a designação do consórcio se houver; 

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; 

III - a duração, endereço e foro; 

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das 

prestações específicas; 

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados; 
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VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das 

sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver; 

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos 

que cabe a cada consorciado; 

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver. 

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro 

do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada." 

A licitação é "o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração 

Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários 

interessados, com dois objetivos — a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, 

artístico ou científico" 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em 

que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. Como 

trazido por Licínia Rossi em seu Manual de Direito Administrativo (2015, p.530): 

Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não 

pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente 

vinculada (art. 41 da Lei n. 8.666/93). 

DADOS GERAIS DO PROCESSO 

Processo de número: 0149985-05.2007.8.26.0000 

Comarca: São Paulo 

Órgão Julgador: 112  Câmara de Direito Público 

Relator(a): Desembargador Francisco Vicente Rossi 

Data do julgamento: 22/11/10 

Data da registro: 13/12/2010 

Tem como apelante no acordão analisado BIO-FAST FAZ LTDA sendo apelado SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE DE SA0 PAULO. 

O relator do julgamento foi o Desembargador FRANCISCO VICENTE ROSSI e teve a 

participação dos Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA 

JÚNIOR E AROLDO VIOTTI. Os quais proferiram a seguinte decisão "NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de conformidade com o voto do Relator. 

EMENTA 
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MANDADO DE SEGURANÇA - Procedimento licitatório 	Empresa inabilitada 

motivadamente por descumprimento de exigências do edital - Edital é lei interna da 

licitação e "vincula inteiramente a Administração e os proponentes" (Hely Lopes 

Meirelles) - Capacidade operativa não se confunde com capacidade técnica específica - 

Recurso não provido. 

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver 

vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 32, 41 e 55, XI, da Lei n2  8.666/1993, verbis: 

"Art. 32  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 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 administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 

se acha estritamente vinculada. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigível, ao 

convite e à proposta do licitante vencedor;" 

Assim fica claro e mencionado no próprio acordão tal princípio, nas referidas partes: 

"O edital é a lei interna da licitação e "vincula inteiramente a Administração e os 

proponentes" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 30a ed., SP: 

Malheiros, p. 283)." 

"A autora não preencheu a contento esses requisitos, "vindo, inclusive na inicial, a 

assumir o não atendimento integral aos termos do edital", como destacou o parecer da d. 

Promotora de Justiça (fls. 692)." 

"Não ocorreram simples omissões ou defeitos irrelevantes, nem cláusula desnecessária, 

ou excessivo rigor no julgamento que apenas cumpriu o exigido pelo edital" 
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Restando claro que que as exigências no edital foram pertinentes e compatíveis com o objeto da 

licitação, assim as empresas que não preenchem os requisitos elencados no Instrumento Convocatório 

devem ser desclassificadas, não podendo regras ao Edital serem criadas em Respostas a Questionamentos, 

é neste sentido que se inadmite a participação de Consórcios no Processo licitatório do Ti/GO, já que esta 

possibilidade não foi expressamente prevista no Edital do Certame. 

Vale aqui expor que este princípio tem por finalidade não só evitar futuros descumprimentos das 

normas do edital, mas também evitar o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao 

certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da 

probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

IV.2 — Das Demonstrações Financeiras e o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 

A Legislação Contábil estabelece o dever de a Empresa levantar, ao término do exercício social, 

um conjunto de demonstrações contábeis, com vistas a possibilitar o conhecimento, pelos sócios e por 
terceiros, de sua situação patrimonial, econômica e financeira, bem como dos resultados positivos ou 

negativos alcançados pela empresa. 

Essas demonstrações não são úteis apenas para o direito societário comercial. Elas também servem 

para fins tributários, para a administração da sociedade e o controle gerencial. 

Ao fim de cada exercício social, a Empresa fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as 

seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 
companhia e as mutações ocorridas no exercício: 

I — balanço patrimonial; 

II — demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

III — demonstração do resultado do exercício; e 
IV — demonstração dos fluxos de caixa; e 

Balanço Patrimonial: é a demonstração financeira que informa o ativo, o passivo e o patrimônio 
líquido da Empresa. 

Demonstração de Lucros ou Preiuízos Acumulados: informa as parcelas dos lucros aferidos pela 

Empresa e não distribuídos ou os prejuízos não absorvidos por sua receita. É instrumento de grande 

importância para a definição da política empresarial de investimentos, a ser adotada na sociedade. 
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Demonstração do Resultado do Exercício: apresenta dados sobre o desempenho da Empresa 

durante o último exercício e possibilita aos sócios participantes avaliar não somente o grau de retorno de 

seu investimento, como a eficiência dos atos da administração. Os seus elementos contábeis básicos são a 
receita e a despesa, discriminadas de acordo com a respectiva natureza (receita bruta e líquida, despesa 

operacional e não operacional etc.). 

Demonstração dos Fluxos de Caixa: visa a evidenciar os ingressos e desembolsos do caixa da 

Emrpesa, isto é, suas disponibilidades líquidas. 

Demonstração de Valor Adicionado: é a medida contábil da riqueza gerada pela Empresa. 

Ademais, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos 

resultados do exercício (art. 176, 5 42, da Lei 6.404/76). 

As notas explicativas devem: 

I — apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das 
práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; 

II —divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam 

apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; 

III fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e 

consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e 

IV — indicar: 

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos 
cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou 

riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; 

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes; 

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações; 
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d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras 

responsabilidades eventuais ou contingentes; 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; 

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; 

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; 

h) os ajustes de exercícios anteriores; e 

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, 

efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. 

Além das Demonstrações Financeiras é importante salientar que o Estatuto ou Contrato Social da 

Empresa fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional. E a expressão monetária do valor do 

capital social realizado deverá ser corrigida anualmente (artigo 167) (art. 59  da Lei n° 6.404/1976). 

O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou bens (corpóreo ou 

incorpóreo, móvel ou imóvel) de qualquer espécie, desde que suscetíveis de avaliação em dinheiro (art. 

79 da Lei n° 6.404/1976). 

Todos estes itens servem à Administração Pública para que esta possa ter segurança nas suas 

contratações. 

O Plenário do Tribunal de Contas da União aprovou o enunciado da Súmula ri2 289 que consolida 
entendimento diversas vezes adotado em sua jurisprudência sobre a demonstração da capacidade 
financeira dos licitantes: 

A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, 
deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de 
mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice 
cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 

Os documentos passíveis de serem exigidos como forma de medir a qualificação econômico-
financeira dos licitantes encontram-se dispostos no art. 31 da Lei n° 8.666/93. Em outras palavras, a Lei de 
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Licitações apresenta uma lista do que pode ser exigido para aferir as condições econômicas do futuro 
contratado na tentativa de resguardar o correto cumprimento do contrato. 

Nesse sentido, desde que devidamente justificado, a Administração pode exigir a comprovação de 
índices contábeis mínimos como critério de avaliação da capacidade financeira do licitante. 

Art. 31. 

§ 12  - A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 
licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 
contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de 
rentabilidade ou lucra tividade. 

§5.9- A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, 
através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada 
a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 

Vale notar que os dispositivos acima mencionados e o texto da Súmula-TCU n° 289 decorrem do 
art. 37, XXI, da Constituição Federal, segundo o qual o processo de licitação pública "somente permitirá 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações". 

Tendo em vista que diferentes índices contábeis podem ser calculados a partir de informações 
extraídas do Balanço Patrimonial (índice de Liquidez Geral — ILG, de Liquidez Corrente — ILC, de Liquidez 
Seca — ILS e de Liquidez Imediata — ILM) e que cada objeto possui suas especificidades, optou o legislador 
pelo não-estabelecimento de critério rígido de aferição da idoneidade financeira dos licitantes para 
assumir as responsabilidades do contrato. 

A Lei n° 8.666/93 concedeu ao gestor público a possibilidade de eleger, caso a caso, os índices 
mais adequados à contratação. No entanto, conforme estabelecido na recém-publicada Súmula n° 289 do 
TCU, a exigência dos índices contábeis escolhidos somente se legitimará se houver justificativa no 
processo de licitação. 

o fato de a lei não fixar o limite do índice a ser adotado não afasta a responsabilidade do 
gestor por sua definição, que não pode ser aleatória, nem depender de simples 'palpite' 
do administrador público. (TCU. Acórdão 0932/2013 — Plenário). 

Além das necessárias justificativas, informa o enunciado que a opção deve se pautar em 
parâmetros utilizados no mercado e, como dito, atender às características do objeto licitado. 

Pis 
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Em sendo assim, é totalmente incoerente fixar índices a serem avaliados e não segui-los, Neste 
sentido é que se admite a exigência dos índices para se atingir um grau máximo de certeza junto a um risco 
mínimo à contratação. 

Além do que se invoca novamente o Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, devendo 

a Administração inabilitar todas as empresas, enumeradas em linhas volvidas, que não preencheram os 

requisitos de qualificação econômico-financeira. 

IV.3 — Da Qualificação Técnica 

A Lei n°8.666/93, em seu art. 30, disciplina que: 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for ocaso. 

§ 	- A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 

licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

§ 2° - As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. 
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§ 3° - Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 

de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 
§ 4°- Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o 

caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

§ 50 - É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 

tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 

nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6° - As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos 

e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto 

da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de 

propriedade e de localização prévia. 

§ 72 (Vetado). 
§ 8° - No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 

técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja 

avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e 

será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 
§ 9° - Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 

especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a 
ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 

§ 10 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1 deste artigo deverão participar da obra 

ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração." 

Ressalte-se que a doutrina e a jurisprudência, entendendo, apropriadamente, que a Administração 
Pública precisa ter o maior grau possível de confiança na idoneidade dos particulares com quem contrata, 

afirma que, além de capacitação técnico-profissional - tangente aos funcionários da licitante, é licito exigir-
se, nas normas editalícias, a chamada capacitação técnico-operacional, que é a experiência adquirida pela 

concorrente com a execução de serviços relacionados com o objeto do certame. É que, além de possuir 
pessoal com aptidão para executar as tarefas necessárias, a empresa vencedora precisa dispor da 

organização requerida para o adequado cumprimento do contrato administrativo. 
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Em sendo assim, as Empresas elencadas acima que não obedecem aos de habilitação, 

expressamente previstos no Edital, devem ser inabilitados. 

IV.4 — Da Forma de Apresentação das Demonstrações Financeiras e da Validade 

O Instrumento Convocatório estabelece as diretrizes para apresentação dos Demonstrativos 

Financeiros, quais sejam: 

Edital 

"5.3.4.1 Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis 

assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial; 

b) publicados em jornal; 

c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 

da sede ou domicilio da licitante; 

d) por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento." 

A forma de apresentação dos Demonstrativos Financeiros é rígida, pois é prevista em Legislação, em 

sendo assim, não se deve admitir apresentação diversa do legalmente estabelecido, além do que o Edital 

foi expresso em citar as formas de apresentação válidas e aceitáveis, para tanto é totalmente discrepante 

criar uma regra pra descumpri-la. 

Além do que existem muitas Empresas que possuem documentos oficiais sem a devida assinatura 

do representante da Empresa e/ou do Responsável Técnico, evidencia um erro formal que em muitos casos 

pode gerar a invalidade dos dados ou do documento. 

Assim, deve-se seguir o que está disposto nas regras editalícias, não podendo se admitir formas 

diversas das estabelecidas, portanto, as Empresas que não se enquadram devem ser eliminadas. 

V— DOS PEDIDOS 

Em face de todo o exposto, REQUER-SE seja o presente Recurso julgado procedente, com efeito 

para: 
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- Declarar inabilitadas as Empresas acima elencadas, com base nos fatos e fundamentos já expostos 

em linhas pretéritas. 

- Além de manter desclassificadas todas as empresas elencadas em Ata e citadas no presente 

Recurso. 

Nestes Termos 

Pede e Espera deferimento. 

ded/7/(°éPS-r"--- 
CAROLINA fARTINS DE ANDRADE 

OAB/GO n2  19.149 
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Ilustríssimo Senhor ROGÉRIO JAYME. 
Digníssimo Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás.  
 
 
 
Ref. Concorrência n.º 025/2019 
 
 
 

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A., pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob n.º 77.591.402/0001-32, com sede em Curitiba-PR, na 
Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, n.º 222, CEP 80.050-470, por seus 
advogados (procuração anexa), comparece respeitosamente perante Vossa 
Senhoria, com fundamento no art. 109, I, da Lei 8.666 e no item 10 do Edital, para 
interpor recurso administrativo contra a decisão de habilitação da Concorrência n.º 
25/2019. 
 
1) O OBJETO DO RECURSO 
  A Concorrência n.º 25/2019 tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para execução da obra de reforma do bloco “B” do complexo Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás. 
  Em 10.07.2019, foi realizada sessão de abertura dos envelopes de 
habilitação. Quinze empresas compareceram.  
  A Recorrente foi inabilitada por suposto desatendimento ao item 5.3.4, 
“f”, do Edital. Na ata da sessão, constou que a Recorrente teria deixado “de 
apresentar fórmula obtida através da apresentação de memorial de cálculo 
devidamente assinado por contador habilitado”. 
  Outras quatro empresas também foram inabilitadas. Dez empresas 
foram habilitadas. 
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  O presente recurso se volta contra (i) a inabilitação da Recorrente, (ii) a 
habilitação das seguintes licitantes: Consórcio Concretiza-Combrasen; Consórcio 
das empresas OTT Engenharia de Obras Ltda. e OTT Construções e Incorporações 
Ltda; Construtora Anhanguera Eireli; Elmo Engenharia Ltda.; Engemil – Engenharia, 
Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda;  Norte Locação, Comércio e 
Serviços Eireli; Salver Construtora e Incorporadora Ltda; e (iii) ainda, apresenta mais 
um fundamento para a inabilitação da empresa GCE S/A, já inabilitada. 
 
2) A INABILITAÇÃO INDEVIDA DA RECORRENTE: SUFICIÊNCIA DA 
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA (DFL) 
  A Recorrente foi inabilitada por supostamente descumprir o item 5.3.4, 
“f”, do Edital. Essa decisão merece reforma. 
 
2.1) A exigência de disponibilidade financeira líquida (DFL) 
  O item 5.3.4, “f”, do Edital, exige a comprovação de disponibilidade 
financeira líquida (DFL) mínima das licitantes, nos seguintes termos:  

“f) comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL) da licitante que 
deverá ser igual ou superior ao valor total orçado da obra, obtida através da 
apresentação de memorial de cálculo devidamente assinado por contador 
habilitado, contendo a seguinte fórmula: 
DFL = (10 x PL) – VA 
Onde: 
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; 
PL = Patrimônio Líquido constante do balanço apresentado; 
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em 
andamento ou a iniciar.” 

  A exigência envolve a qualificação econômica das licitantes (art. 31 da 
Lei 8.666/93). Sua finalidade é garantir que a saúde financeira da futura contratada 
não está comprometida por outros compromissos previamente assumidos. 
  De acordo com a fórmula prevista, a disponibilidade financeira líquida é 
igual ao patrimônio líquido da licitante multiplicado por dez, subtraído desse 
resultado o somatório dos saldos contratuais das obras ou serviços em andamento 
ou a iniciar.  
  Para atender esse item, a DFL deve ser igual ou superior ao valor total 
orçado da obra. 
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2.2) O inequívoco atendimento da exigência de DFL pela Recorrente 
  A disponibilidade financeira líquida (DFL) da Recorrente atende com 
sobra a exigência referida. 
  O Patrimônio Líquido (PL) da Recorrente é de R$ 315.401.731,88. 
Multiplicado por dez, esse valor atinge R$ 3.154.017.318,80. O saldo dos contratos a 
executar (VA) é de R$ 817.032.000,00.  
  Cabe, então, aplicar a fórmula prevista: DFL = (10 x PL) – VA. 
  Logo, a DFL é igual a R$ 3.154.017.318,80 menos R$ 817.032.000,00, 
resultando em R$ 2.336.985.318,80. 
  O valor estimado da contratação é de R$ 99.538.433,94. Portanto, a 
DFL da Recorrente (R$ 2.336.985.318,80) é muito superior ao valor estimado da 
contratação. Mais ainda: é 23 vezes superior ao valor exigido. 
  Portanto, a Recorrente atende com sobra a exigência de DFL, de modo 
que a sua inabilitação não deve prevalecer. Não é correto juridicamente inabilitar a 
Recorrente por descumprimento de requisito de qualificação econômica, quando ela 
atende com sobra essa exigência.  
  Os objetivos de ampliar o caráter competitivo da licitação (art. 3º, § 1º, 
inc. I, Lei 8.666/93) e de obter a proposta mais vantajosa à Administração Pública 
(art. 3º, caput) impõem a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a 
qualificação econômico-financeira da Recorrente. 
 
2.3) A comprovação da DFL pelos documentos apresentados 
  As informações necessárias ao cálculo da DFL constaram da proposta 
da Recorrente.  
  O Patrimônio Líquido é extraído do balanço, que foi apresentado tal 
como exigido. A relação dos contratos em andamento também foi devidamente 
apresentada, com a indicação dos saldos a executar, na forma prevista.  
  Não há nenhuma dúvida sobre a apresentação desses valores. 
Também não há dúvida sobre a sua correção e veracidade. Os documentos 
apresentados não sofreram nenhuma objeção. Há inclusive assinatura de contador 
habilitado, quando exigido por Edital. 
  A partir disso, as operações de multiplicação e subtração, necessárias 
ao cálculo da DFL, podem ser facilmente realizadas.  
 
2.4) O formalismo moderado na demonstração da DFL 
  O Edital exigiu a comprovação da DFL pela “apresentação de memorial 
de cálculo devidamente assinado por contador habilitado” (item 5.3.4, “f”).  
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  Trata-se de uma exigência meramente instrumental, destinada a 
assegurar a correção do cálculo. Porém, essa exigência de caráter formal não se 
sobrepõe ao dado material relevante, que não pode ser ignorado (data venia): que a 
DFL da Recorrente é 23 vezes superior à exigida. 
  Portanto, inabilitar a Recorrente por descumprimento da exigência 
formal implica grave contradição com o conteúdo material da exigência. Mais ainda, 
implica restrição indevida ao caráter competitivo do certame. 
  O entendimento de que o procedimento licitatório deve adotar o 
formalismo moderado no julgamento é consolidado no âmbito do Tribunal de Contas 
da União. Tendo em vista que o interesse da Administração Pública é, sobretudo, 
ampliar a competitividade para proporcionar maior econômica aos cofres públicos, 
não se pode afastar candidato por meros detalhes formais. 
  É o que se vê dos julgados abaixo citados:  

• “7. Em primeiro lugar, forçoso concordar com a unidade técnica quando aduz 
que o Tribunal combate o formalismo exagerado do administrador quando 
aplica restritivamente as cláusulas do edital, de modo a excluir indevidamente 
possíveis licitantes. 
8. Vou mais além. Entendo como salutar a atuação do controle externo até no 
sentido de, ao apreciar casos concretos submetidos a seu crivo, afastar as 
próprias cláusulas do edital que se mostram desarrazoadas e prejudiquem a 
competitividade da licitação” (TCU, Acordão 744/2010, 1ª C., rel. Min. Valmir 
Campelo); 

• “(...) a decisão de excluir o representante pela ausência de informação que 
constava implicitamente em sua documentação revela-se como 
formalismo exagerado por parte dos responsáveis pela análise do 
certame, com prejuízo à sua competitividade. Assim, deve ser determinado 
(...) que desconstitua o ato irregularmente praticado, possibilitando o (...) 
[licitante] a prosseguir na Concorrência” (TCU, Acórdão 1.795/2015, Plenário, 
rel. Min. José Mucio Monteiro); 

• “1. O intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela 
Administração Pública é a contratação da proposta que lhe seja mais 
vantajosa, obedecidos os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 
Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve 
a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 
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assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 
ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados” 
(TCU, Plenário, Acórdão 357/2015, rel. Min. Min. Bruno Dantas); 

•  “Deve ser evitado o formalismo exagerado quanto a falhas de caráter formal, 
de fácil correção, ou esclarecimentos sobre lacunas, incoerências ou 
obscuridades nas informações presentes nas propostas” (TCU, Plenário, 
Acórdão 1783/2017, rel. Min. José Mucio Monteiro). 

  Em consonância com o entendimento do TCU sobre o tema, o 
Judiciário se posiciona no sentido de que a Administração Pública deve se pautar no 
formalismo moderado. Este é o posicionamento adotado em diversos casos, 
sobretudo em sede de mandados de segurança: 

• “Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes 
formais. No particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio da 
razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial” (STJ, 
MS 5631/DF, 1ª Seção, rel. Min. José Delgado, DJ 17/08/1998); 

• “o formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa 
desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes” 
(STJ, MS 5.418/DF, 1ª Seção, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 1º.6.1998); 

•  “Certo que a Administração, em tema de licitação, está vinculada às normas e 
condições estabelecidas no Edital (Lei n.º 8.666/93, art. 41), e, especialmente, 
ao princípio da legalidade estrita, não deve, contudo (em homenagem ao 
princípio da razoabilidade), prestigiar de forma tão exacerbada o rigor formal, a 
ponto de prejudicar o interesse público, que no caso, afere-se pela proposta 
mais vantajosa” (TRF1, Apelação em Mandado de Segurança 0032477-
48.1999.4.01.0000, 6ª Turma, Rel. Daniel Paes Ribeiro, j. 09.04.2001)  

• “Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a 
interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de 
concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários 
interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta 
efetivamente mais vantajosa (Lei nº 8.666/93, art. 3º). Recurso especial 
desprovido” (STJ, 1ª T., REsp 797.179/MT, rel. Min. Denise Arruda, j. 
19/10/2006). 

  O próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás adota o mesmo 
posicionamento: 

• “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXCESSO DE 
FORMALISMO. EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS. Não se pode, neste caso, 
inabilitar a sociedade impetrante por excesso de formalismo, se a 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11306164/artigo-41-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
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documentação por ela carreada comprovou a regularidade exigida no edital. 
Assim, cumpridas as exigências previstas na lei do certame, não há se falar em 
ofensa ao procedimento licitatório, seja por violação aos princípios da 
igualdade entre as partes, da proporcionalidade ou da razoabilidade. 
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA” (TJGO, 2ª CC, RMS 
17147957.2015.8.09.0051 rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 11/10/2016). 

• "DUPLO GRAU DE JURISDICAO. MANDADO DE SEGURANCA. 
INABILITACAO EM PROCEDIMENTO LICITATORIO. EXCESSO DE 
FORMALISMO. O EDITAL E A LEI INTERNA DO CERTAME LICITATORIO E 
DEVE SER OBSERVADO, DEVENDO TER-SE COMO PRIORIDADE E 
ATENDIMENTO AO FIM A QUE SE PROPOE, OU SEJA, CONTRATAR A 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. NAO SE PODE INABILITAR EMPRESA POR 
EXCESSO DE FORMALISMO, SE A DOCUMENTACAO POR ELA 
CARREADA COMPROVOU A REGULARIDADE EXIGIDA NO EDITAL. 
REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA." 
(TJGO, 4ª CC, RMS 15125-7/195, rel. Ded. Carlos Escher, j. 09/08/2007). 

  A doutrina igualmente defende a adoção de julgamento baseado no 
formalismo moderado: 

“A promotora do certame deve se abster de exigências ou rigorismos inúteis. 
Isto bem se estende à vista das considerações enunciadas no acórdão que, 
no dizer do eminente Adilson Dallari, já se tornou clássico: 'Visa a 
concorrência pública fazer com que o maior número de licitantes se habilitem 
para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e 
serviços mais convenientes a seus interesses. Em razão deste escopo, 
exigências demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da 
lei devem ser arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e 
na primeira fase da habilitação deve ser de absoluta singeleza o 
procedimento licitatório'” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito 
Administrativo, 19ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 557). 

  Nesse mesmo sentido, Marçal Justen Filho observa o seguinte: 
“A Administração está constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie 
a racionalidade do procedimento e de seus fins. Não seria legal encampar 
decisão que impusesse exigências dissociadas da realidade dos fatos ou 
condições de execução impossível. O princípio da proporcionalidade 
restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A 
medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. 
Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da 
compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende 
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proteger. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a 
impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a 
irrelevância dos defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do edital 
devem ser interpretadas como instrumentais” (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 16ª ed. São Paulo: Dialética. 2014, p. 
852) 

  Nas palavras do professor Adilson Dallari: a “licitação não é um 
concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”. 
  Portanto, também por aplicação do princípio do formalismo moderado, 
pede a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a habilitação da Recorrente 
em vista do atendimento da DFL exigida pelo Edital.  
 
2.5) A obrigatoriedade de realização de diligência 
  Se houvesse alguma dúvida sobre a qualificação econômica da 
Recorrente, caberia à Comissão da Licitação realizar uma diligência para calcular a 
DFL. Essa providência simples confirmaria que a DFL da Recorrente é 23 vezes 
superior à exigida.  Aplica-se o art. 43, §3º, da Lei 8.666/93. 
  Os documentos apresentados para comprovação de qualificação 
econômico-financeira não comportam dúvida. Apresentam de modo correto as 
informações necessárias ao cálculo da DFL. Portanto, a diligência no caso concreto 
deve se traduzir numa operação matemática muito simples. 
  Inevitavelmente, a diligência que deve ser realizada concluirá que a 
Recorrente possui capacidade financeira mais do que suficiente, o que impõe a sua 
habilitação. Isso nem mesmo exigirá a juntada de novos documentos, mas apenas a 
aplicação da fórmula em vista dos dados e informações que constaram da proposta 
da Recorrente. 
  Entretanto, isso não foi feito. A Recorrente foi simplesmente inabilitada 
de modo sumário, sem nenhum esclarecimento adicional. 
  Embora o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, mencione ser “facultada” à a 
promoção de diligência para esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
trata-se, em verdade, de um poder-dever da Administração. Essa providência visa a 
ampliar a competitividade do procedimento licitatório (art. 3º, § 1º, inc. I, Lei 
8.666/93) e a selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública (art. 3º, 
caput). 
  A vinculação da diligência a essas finalidades a torna obrigatória, 
conforme observa Marçal Justen Filho: 

 “não existe uma competência discricionária para escolher entre realizar 
ou não a diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou as 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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informações neles contidas envolverem pontos obscuros – apurados de ofício 
pela Comissão ou por provocação de interessados –, a realização de 
diligências será obrigatória. (...). Deve ser realizada de ofício pela autoridade 
julgadora (...), no entanto, (...) a omissão da autoridade autoriza que o 
interessado provoque a sua realização” (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 18ª ed. São Paulo: RT, 2019, p. 1013). 

  No mesmo sentido, o TCU reconhece a obrigatoriedade da realização 
de diligências nesses casos: 

 “É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação 
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira 
implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a 
diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por representar 
formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame” (TCU, 
Acórdão 1.795/2015, Plenário, rel. Min. José Mucio Monteiro, j. 22/07/2015). 

  Portanto, é indispensável a realização de diligência no caso concreto. 
Não é cabível suprimir essa providência e sumariamente inabilitar a Recorrente. 
  Nem se diga que não haveria autorização do Edital para a realização 
de diligência. A competência para determinar a diligência decorre diretamente da Lei 
(43, § 3º, da Lei 8.666/1993) e não depende de previsão do Edital. 
  A doutrina afirma que, além de obrigatória, “a realização da diligência 
não depende de prévia autorização no edital” (Marçal Justen Filho. Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 18ª ed. São Paulo: RT, 2019, p. 1013). 
  Na mesma linha, o TCU dispensa a previsão do Edital: 

“a teor do art. 43, § 3.º, da Lei 8.666/1993, é facultada à autoridade julgadora, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo.  
11. À luz desse comando legal, que não menciona que a diligência em 
questão teria de estar prevista em edital, não há que se falar em 
extrapolação das regras do certame e, consequentemente, em violação aos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo” 
(TCU, Acórdão 2.459/2013, Plenário, Rel. Min. José Mucio Monteiro, j. 
11/09/2013). 

  Portanto, caso se entenda haver dúvida sobre o atendimento da 
exigência de DFL pela Recorrente, pede que seja determinada a realização de 
diligência. 
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2.6) A mitigação da exigência de DFL e a inviabilidade de inabilitação sumária 
  A aplicação do princípio do formalismo moderado para habilitar a 
Recorrente, ou ao menos a realização de diligência para esclarecimentos sobre isso, 
são ainda mais necessários diante da mitigação que a exigência de DFL vem 
sofrendo. 
   A jurisprudência do TCU passou a questionar a inclusão de exigência 
de DFL em licitações. Entende-se que o art. 31 indica exaustivamente os 
documentos que podem ser exigidos para comprovação de qualificação econômico-
financeira dos licitantes. Entre eles, não consta a disponibilidade financeira líquida – 
muito menos o memorial de cálculo. 
  Esse posicionamento levou o TCU inclusive a reconhecer a invalidade 
da exigência por restrição à competitividade, como se vê abaixo: 

 “A representante reporta, ainda, que a comprovação, prevista no item 12.8.1 
do edital, de disponibilidade financeira líquida (DFL), seria ilegal, uma vez que 
a relação de documentos previstos no art. 31 da Lei 8.666/1993 para 
comprovação da qualificação econômico-financeira seria exaustiva e que tal 
exigência seria ilegal e indevida (...). 
Com relação a esse aspecto, acompanho as conclusões da unidade instrutiva 
acerca da impertinência do índice (peça 23): (...) 
10.3. A exigência em questão configura restrição à competitividade. O 
artigo 31 da Lei 8.666/1993 relaciona as hipóteses para comprovação da 
capacidade econômico-financeira dos licitantes, tendo o parágrafo primeiro 
limitado a exigência de índices específicos para demonstração da capacidade 
financeira, com vistas aos compromissos que serão assumidos, quais sejam: 
índice de liquidez geral, de solvência geral e de liquidez corrente” (TCU, 
Acórdão 3.097/2016, Plenário, Rel. Weder de Oliveira, j. 30/11/2016) 

  No caso concreto, a exigência do Edital de demonstração da DFL deve 
ser analisada em vista do posicionamento do TCU sobre o tema. Isso implica 
interpretar a exigência de modo a prestigiar a competitividade. 
  Como já demonstrado, a DFL da Recorrente é 23 vezes superior à 
exigida. Esse dado confirma, sem margem para dúvida, que a Recorrente detém a 
qualificação econômica necessária para executar o contrato. Diante disso, o suposto 
descumprimento da exigência formal relativa à DFL não justifica inabilitar a 
Recorrente – sob pena de restrição indevida da competitividade. 
  Portanto, a mitigação da exigência de DFL pelo TCU confirma, com 
ainda maior razão, a necessidade de aplicação do formalismo moderado (para que 
se reconheça a habilitação da Recorrente) ou de realização de diligência (para 
confirmar o cálculo da DFL da Recorrente). 
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3) A INDEVIDA HABILITAÇÃO DE OUTRAS LICITANTES 
  Diversas licitantes foram habilitadas, apesar de não atenderem todas 
as exigências do Edital.  

 
3.1) Incorreção da relação de contratos em andamento (item 5.3.4, “e” e “f”) 
  O item 5.3.4, “e”, do Edital exige a apresentação de relação de 
contratos em andamento, para o fim de avaliação da qualificação econômico-
financeira:  

5.3.4 Qualificação econômico-financeira: 
e) relação dos contratos de obras e/ou serviços em andamento ou a iniciar que 
importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de sua 
disponibilidade financeira, apresentando o valor total de cada contrato e 
percentual executado. Não havendo nenhum compromisso assumido tal 
informação deverá ser prestada de forma expressa, por declaração; 

  Duas empresas descumpriram essa exigência, por relacionar os 
contratos de forma incompleta. 
 
3.1.1) Descumprimento pela Construtora Anhanguera Eireli  
  A Construtora Anhanguera Eireli deixou de declarar a existência do 
contrato n.º 152/2016, firmado com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, com vigência até 12/10/2019 (doc. anexo).  
 
3.1.2) Descumprimento pela Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli 
  O mesmo ocorreu em relação à Norte Locação, Comércio e Serviços 
Eireli. A referida empresa deixou de declarar a existência do contrato n.º 16/2018, 
firmado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – 
Campus Goiânia, com vigência até 23.09.2019 (doc. anexo). 
 
3.1.3) Os descumprimentos aos itens do Edital 
  Portanto, as referidas empresas descumpriram o item 5.3.4, “e”. 
  Além disso, os saldos desses contratos omitidos não foram 
considerados para o cálculo da Disponibilidade Financeira Líquida – DFL, o que 
implica também o descumprindo do item 5.3.4, “f” do Edital. 

 
3.2) O Capital Circulante Líquido do Consórcio OTT (item 5.3.4, “c”) 
  As empresas OTT Engenharia de Obras Ltda. e OTT Construções e 
Incorporações Ltda. previram a constituição de consórcio, com participação 
distribuída da seguinte forma:  

• OTT Engenharia de Obras Ltda.: 35,14% 
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• OTT Construções e Incorporações Ltda.: 64,86% 
  Para efeito de qualificação econômico-financeira, a Lei 8.666 autoriza 
“o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação” (art. 33, III). 
  No item 5.3.4 “c”, o Edital exigiu o seguinte: 

“comprovação da boa situação financeira da licitante através dos seguintes 
índices: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
que deverão ser iguais ou superiores a 1; Capital Circulante Líquido (CCL) ou 
Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do valor estimado para a contratação”. 

  A contratação tem valor estimado de R$ 99.538.433,94. Cada licitante 
estava obrigado a comprovar possuir Capital Circulante Líquido (CCL) de no mínimo 
10% do referido valor estimado – ou seja, R$ 9.953.843,39. 
  As consorciadas precisavam comprovar que o CCL da OTT Engenharia 
é igual ou superior a R$ 3.497.780,56 (35,14% de R$ 9.953.843,39) e que o CCL da 
OTT Construções e Incorporações é de R$ 6.456.062,82 (64,86% de R$ 
9.953.843,39).  
  Porém, o CCL da consorciada OTT Engenharia é de R$ 3.154.079,23, 
ou seja, é inferior ao exigido.  
  Por isso, o Consórcio composto pelas empresas OTT Engenharia e 
OTT Construções não atendeu a exigência do item 5.3.4 “c”, do Edital, de modo que 
deve ser inabilitado. 
 
3.3) O capital social do Consórcio Concretiza-Combrasen (item 3.1, “e”) 
  As empresas Construtora Concretiza Eireli e Combrasen – Companhia 
Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. compareceram em consórcio, com 
participação de 70% e 30%, respectivamente. 
  O item 3.1, “e” prevê que “Estarão impedidas de participar de qualquer 
fase deste procedimento licitatório, pessoas jurídicas que (...) e) não comprovem o 
capital social integralizado de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a contratação”. 
  A contratação tem valor estimado em R$ 99.538.433,94. Logo, cada 
licitante estava obrigada a comprovar possuir capital social de, no mínimo, R$ 
9.953.843,39. 
  As consorciadas teriam que comprovar deter capital social proporcional 
à sua participação: Concretiza, capital social igual ou superior a R$ 6.967.690,37 
(70% de R$ 9.953.843,39); e Combrasen, capital social de R$ 2.986.152,00 (30% de 
R$ 9.953.843,39).  
  Ocorre que o capital social da consorciada Combrasen é de R$ 
1.200.000,00, ou seja, inferior ao exigido.  
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  Portanto, o Consórcio Concretiza-Combrasen deve ser inabilitado. 
 

3.4) A ausência de qualificação técnico-profissional (item 5.3.3, “d.3.1”) 
  O item 5.3.3, “d”, exige a comprovação da capacitação técnico-
profissional, por atestados acompanhados das respectivas certidões de acervo 
técnico (CAT). O subitem “d.3.1” exige que o engenheiro mecânico relacionado para 
a equipe técnica, conforme declaração exigida no subitem 5.3.3, ”b” do Edital, 
comprove capacidade técnico-profissional para a instalação de elevadores. 
 
  Cabe detalhar aqui os motivos da exigência conjunta de documentos, 
atestados acompanhados das respectivas CATs, para fins de comprovação da 
capacidade exigida. 
  O registro dos acervos dos profissionais vinculados junto ao CREA 
deve obedecer aos seguintes critérios: 
1. Registro e recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica 
  O registro e o recolhimento da ART, de execução de obra ou de 
prestação de serviço técnico, é obrigatório e deve ser feito antes do início da 
atividade técnica. 
  É a ART que determina, para efeitos legais, quem é o responsável 
técnico por determinado serviço. A Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA 
prevê o seguinte: 

“Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os 
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços 
relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea”. 
“Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação 
de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica 
sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a 
respectiva atividade”. 
“Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser 
registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as 
informações constantes do contrato firmado entre as partes. 
§ 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias 
após a liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de 
documento equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da 
atividade”. 

2. Emissão da CAT – Certidão de Acervo Técnico 
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  A CAT representa o histórico dos serviços executados ao longo da vida 
profissional. A CAT é emitida, com ou sem a vinculação a atestados, e contempla 
todas as atividades registrados no CREA por meio das ARTS. 
  Portanto a CAT é o documento apto a comprovar quais serviços 
técnicos determinado profissional executou e que servirão de prova da sua 
capacidade técnica. A Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA prevê o 
seguinte. 

“Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo 
da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea 
por meio de anotações de responsabilidade técnica. 
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades 
finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições: 
I – tenham sido baixadas; ou 
II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que 
comprove a execução de parte das atividades nela consignadas”. 
“Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, 
para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da 
responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do 
profissional”. 

3. O Registro do Atestado 
  Obter e registrar o atestado é uma opção do profissional. Uma vez 
registrada a ART e concluída a prestação do serviço técnico, os serviços 
relacionados na ART irão compor o seu Acervo Técnico, através de uma nova CAT, 
independentemente da existência de atestado complementar. 
  Todavia, o conteúdo do atestado não é responsabilidade do CREA e 
sim do seu emitente. A Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA prevê: 

“Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à 
CAT, que especificará somente as ARTs a ele correspondentes. 
§ 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de 
responsabilidade do seu emitente. 
§ 2º A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
§ 3º A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da 
verificação do registro do profissional e da pessoa jurídica à época da 
execução da obra ou da prestação do serviço, bem como dos dados do 
atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos às 
ARTs registradas”. 
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  Portanto, o atestado serve para complementar e detalhar informações 
acerca do serviço prestado pelo profissional. Não pode incluir serviços técnicos 
como de responsabilidade do profissional, além dos registrados na ART e respectiva 
CAT. 
  O emissor do atestado tem liberdade para inserir a informação que 
desejar, mas se essa informação destoar do que consta na ART e/ou na CAT 
respectiva, ela é inválida para a comprovação de experiência do profissional. 
  Assim, para cumprir a exigência de capacidade técnica-profissional, o 
edital determina a apresentação do atestado devidamente registrado no CREA 
acompanhado da sua respectiva CAT. Não é cabível deixar de considerar o que 
consta na CAT, como a prova oficial da experiência do profissional. 
  Três empresas descumpriram essa exigência. 

 
3.4.1) O atestado de capacidade técnica da empresa GCE S/A 
  A GCE apresentou, através da declaração exigida no subitem 5.3.3, ”b” 
do edital – página 37, os profissionais que responderão tecnicamente pelos serviços 
e que devem comprovar a capacidade técnica-profissional exigida no subitem 5.3.3, 
”d”. 
  Para comprovar a capacidade na área de Engenharia Mecânica, 
(subitem 5.3.3, “d.3”), a GCE apresentou o profissional Pedro Cicci Cunha Castro.  
Entre os atestados de capacidade técnica registrados no CREA acompanhados da 
respectiva CAT que a GCE apresentou, há um único em nome deste profissional: 
CAT 0720140000665 acompanhada do atestado emitido pela empresa GBT S/A – 
páginas 132 a 147. 
  Através deste atestado e CAT, a GCE teria de cumprir as duas 
exigências do edital que se referem aos serviços do Engenheiro Mecânico: “d.3.1” – 
instalação de elevadores e “d.3.2” – instalação de central de ar-condicionado. 
  Porém, não obteve êxito. A análise da CAT vinculada ao atestado 
evidencia que as únicas atividades técnicas sob a responsabilidade desse 
profissional nessa obra foram: instalações de ar condicionado água gelada, estrutura 
metálica da cobertura, sistema de prevenção e combate a incêndio, instalações de 
óleo diesel e de grupo moto-gerador. 
 

 
  Ainda que nessa obra tenha envolvido elevadores, resta comprovado 
que este profissional não foi o responsável técnico por este serviço. 



 

 
 

 
15 

 

  O atestado cita 16 profissionais como responsáveis técnicos da obra, 
sem citar quais os serviços foram de responsabilidade de cada profissional. 
Portanto, o responsável pode ter sido qualquer outro profissional com atribuição em 
engenharia mecânica. 
  Assim, a GCE deixou de cumprir a exigência referente a capacidade 
técnica-profissional de instalação de elevadores pelo Engenheiro Mecânico indicado 
para compor a equipe técnica. 

 

3.4.2) Os atestados da empresa Elmo Engenharia Ltda. 
A empresa Elmo Engenharia Ltda. apresentou dois atestados de 

capacidade técnica. Porém, nenhum deles comprova o atendimento ao item 5.3.3, 
“d.3.1”. 
  O atestado emitido pela Seinfra/GO, referente a obra do Hospital da 
Mulher e Maternidade Dona Iris, declara que houve a instalação de ar condicionado 
e elevadores. Contudo, na Certidão de Acervo Técnico da obra, emitida pelo CREA 
para o prof. Eng. Mecânico Jose Laureano de Castro, consta apenas os serviços 
referentes ao sistema de ar condicionado. 
  A referida empresa também apresentou atestado de obra realizada no 
Banana Shopping, em que consta a instalação de elevador e ar condicionado. 
Entretanto, na CAT emitida pelo CREA o referido engenheiro mecânico não consta 
como responsável.  
  Deste modo, os atestados apresentados não comprovam a qualificação 
técnico-profissional exigida, conforme detalhado a seguir. 

  A Elmo apresentou, pela declaração exigida no subitem 5.3.3, ”b” do 
edital – página 104, os profissionais que responderão tecnicamente pelos serviços e 
que devem comprovar a capacidade técnica-profissional exigida no subitem 5.3.3, 
”d”. 
  Para atender as comprovações de capacidade na área de Engenharia 
Mecânica, detalhadas no subitem 5.3.3, “d.3”, a Elmo apresentou o profissional José 
Laureano de Castro. Entre os atestados de capacidade técnica registrados no CREA 
acompanhados da respectiva CAT, apenas um está em nome desse profissional: 
CAT 1.654/2012 acompanhada do atestado emitido pela SEINFRA da Prefeitura de 
Goiânia – páginas 47 à 70. 
  A outra CAT apresentada pela Elmo (CAT 888/2007 acompanhada do 
atestado emitida pela própria Elmo em interesse próprio – páginas 71 a 93), não 
contempla os serviços de engenharia mecânica. É o que se comprova pela CAT 
que, ao descrever os serviços, destaca: “EXCETO Paisagismo, Ar Condicionado, 
Instalações Mecânicas e Instalações de Exaustão”.  
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  Ainda, ao relacionar os responsáveis técnicos pela obra, indica 
Engenheiros Civis e Eletricistas. Não houve Engenheiro Mecânico responsável pela 
obra.   

Portanto, através da CAT 1.654/2012 acompanhada do atestado 
emitido pela SEINFRA da Prefeitura de Goiânia, a Elmo teria de cumprir as duas 
exigências do edital que se referem aos serviços do Engenheiro Mecânico: “d.3.1” – 
Instalação de elevadores e “d.3.2” – instalação de central de ar-condicionado. 

  Porém, não obteve êxito. A análise da CAT vinculada ao atestado 
comprova que a única atividade técnica sob a responsabilidade do profissional José 
Laureano de Castro nessa obra foi: execução de serviços referentes ao sistema de 
ar condicionado central composto de sistema de expansão indireta à água gelada, 
capacidade 128,0 TRs e sistema de expansão direta tipo VRF capacidade 108,0 
TRs, totalizando 236,0 TRs, para construção do Hospital da Mulher e Maternidade 
Dona Íris. 
  Portanto a Elmo não comprovou a capacidade técnico-profissional, do 
Engenheiro Mecânico José Laureano de Castro, para a atividade de instalação de 
elevadores. 
 
3.4.3) Os atestados da empresa Engemil – Engenharia, Empreendimento, 
Manutenção e Instalações Ltda 

A empresa Engemil apresentou, através da declaração exigida no 
subitem 5.3.3 ”b” do edital – página 35, os profissionais que responderão 
tecnicamente pelos serviços e que devem comprovar a capacidade técnica-
profissional exigida no subitem 5.3.3, ”d”. 

Para atender as comprovações de capacidade na área de Engenharia 
Mecânica (subitem 5.3.3, “d.3”), a Engemil apresentou dois profissionais: Iure Araújo 
Santiago e Quessia de Noronha Rocha. 

A análise de todos os atestados acompanhados das respectivas CATs, 
confirma o descumprimento das exigências pela Engemil, como se vê abaixo:  

 
CAT 01 – 0540/2009 acompanhada do atestado emitido pela CAENGE – páginas 
36 a 111. 

Verifica-se, nas observações do acervo técnico (página 36), que a CAT 
é válida somente para o Engenheiro Eletricista Regiton Queiroz de Menezes e 
Engenheiro Civil Matheus Antonio Militão de Menezes. Não é válida para a área de 
Engenharia Mecânica. 
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CAT 02 – 0720140001224 acompanhada do atestado emitido pelo Ministério da 
Educação – páginas 112 a 151 

Essa CAT e o atestado se referem exclusivamente à experiência do 
profissional Engenheiro Civil Matheus Antonio Militão de Menezes, como 
comprovado na CAT. Não servem para a comprovação da área de Engenharia 
Mecânica. 

 
CAT 03 – 0720150001041 acompanhada do atestado emitido pela Dataprev – 
páginas 152 a 162 

Essa CAT e o atestado se referem exclusivamente à experiência do 
profissional Engenheiro Civil Matheus Antonio Militão de Menezes, como 
comprovado na CAT. Não servem para a comprovação da área de Engenharia 
Mecânica. 

 
CAT 04 – 0720190000010 acompanhada do atestado emitido pelo Corpo de 
Bombeiros do DF – páginas 163 a 221 

Essa CAT e o atestado se referem exclusivamente à experiência do 
profissional Engenheiro Eletricista Regiton Queiroz de Menezes, como comprovado 
na CAT. Não servem para a comprovação da área de Engenharia Mecânica. 

 
CAT 05 – 0720150001139 acompanhada do atestado emitido pela Dataprev – 
páginas 222 a 232 

Esta CAT e o atestado se referem exclusivamente à experiência do 
profissional Engenheiro Eletricista Regiton Queiroz de Menezes, como comprovado 
na CAT. Não servem para a comprovação da área de Engenharia Mecânica. 

 
CAT 06 – 0720130000515 acompanhada do atestado emitido pela CAENGE – 
páginas 233 a 306 

Essa CAT e atestado se referem exclusivamente à experiência do 
profissional Engenheiro Mecânico Rafael Gabler Gontijo, que não foi indicado pela 
Engemil para compor esta equipe técnica, como se comprova da análise da 
declaração juntada na página 35.  

Ainda, esse profissional não faz mais parte do corpo técnico da 
empresa Engemil, como se comprova da análise da Certidão de Registro da 
empresa junto ao CREA – página 20. E mesmo que este profissional estivesse 
relacionado na declaração da página 35, sua inclusão na equipe técnica seria 
vedada pelos termos do edital. 
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O edital exige que os profissionais que forem indicados na declaração 
do subitem 5.3.3 “b”, constem como responsáveis técnicos pela empresa licitante 
junto ao CREA:  

“5.3.3 Qualificação técnica: 
a) certidão de registro ou inscrição junto ao CREA ou CAU, da empresa 
participante, contendo a relação dos responsáveis técnicos; 
b) declaração da empresa participante indicando, no mínimo, 1 (um) 
engenheiro civil, 1 (um) engenheiro eletricista e 1 (um) engenheiro mecânico 
pertencente ao quadro de responsáveis técnicos da empresa licitante junto ao 
CREA, para responder pela obra objeto desta licitação;”. 

  Como esse profissional não consta mais como responsável da 
empresa, essa CAT e o atestado devem ser desconsiderados. 
 
CAT 07 1436/2010 acompanhada do atestado emitido pelo INSS – páginas 307 a 
325. 
  Essa CAT e o atestado se referem a experiências do Engenheiro 
Mecânico Oranor Borges de Castro (que não foi relacionado na declaração da 
página 35 e não faz mais parte do corpo técnico da empresa, como demonstrado 
pela Certidão do CREA – página 20) e do Engenheiro Mecânico Iure Araujo 
Santiago. 
  Porém, a análise da CAT (páginas 307 e 308) comprova que este 
profissional não respondeu por instalações de elevadores. Ele foi responsável 
exclusivamente pelos itens descritos na CAT: 
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Portanto, não resta dúvida de que esses documentos não 
comprovam a capacidade técnica em instalação de elevadores exigida pelo 
Edital.  

 
CAT 08 – 0720150001022 acompanhada do atestado emitido pela Dataprev – 
páginas 328 a 338 

Essa CAT e o atestado se referem à experiência da profissional 
Engenheira Mecânica Quessia de Noronha Rocha. 

A análise da CAT (páginas 328 a 331) comprova claramente que essa 
profissional não respondeu por instalações de elevadores. Ela foi responsável 
exclusivamente pelos itens descritos na CAT: ar condicionado, climatizadores, 
andaime, mini guincho, mini grua e reforma predial. 

 

 
Portanto, esse documento não comprova capacidade técnica em 

instalação de elevadores. 
 

3.4.4) Conclusão 
  Portanto, as empresas GCE S/A, Elmo Engenharia Ltda e Engemil 
Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. não comprovaram 
deter a capacidade técnica exigida, e devem ser inabilitadas por não atender ao item 
5.3.3, “d.3.1”, do Edital. 
 
3.5) A Declaração de Elaboração Independente de Proposta (item 5.3.5, “e”) 
  Três empresas deixaram de apresentar “declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 
de maio de 2017” (item 5.3.5, e, do Edital). 
  As empresas que descumpriram esse item são a Construtora 
Anhanguera Eireli, a Salver Construtora e Incorporadora Ltda. e a Norte Locação, 
Comércio e Serviços Eireli. 
  As declarações apresentadas por essas empresas não atendem a IN 
SLTI/MPOG n.º 05. Essa Instrução Normativa, a que se reporta o Edital, impõe a 
apresentação de “Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi 
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elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na 
Instrução Normativa/SLTI nº 2, de 16 de setembro de 2009” (item 4.5). 
  O Anexo I da IN SLTI n.º 2 prevê expressamente o conteúdo da 
Declaração exigida, impondo aos Licitantes o dever de declarar expressamente cada 
um dos itens do Anexo: 

“INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009. 
Estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, em  procedimentos licitatórios, no âmbito dos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 
O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, 
revigorado pelo Decreto nº 6.222, de 4 de outubro de 2007, tendo em vista o 
disposto nos artigos 90 e 95 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o 
disposto na Portaria SDE nº 051, de 3 de julho de 2009, resolve: 
Art. 1º Tornar obrigatória a apresentação da Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, constante no Anexo I desta Instrução Normativa, 
em procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais – SISG. 
§ 1º Deverá constar dos instrumentos convocatórios das modalidades 
licitatórias tradicionais e do Pregão, em sua forma presencial, a obrigatoriedade 
de o licitante apresentar a Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta, no momento de abertura da sessão pública. 
§ 2º Deverá constar do instrumento convocatório da modalidade licitatória 
Pregão, em sua forma eletrônica, a obrigatoriedade de o licitante apresentar a 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, no momento da 
habilitação, enquanto o sistema informatizado não disponibilizar a referida 
declaração aos licitantes, no momento da abertura da sessão pública. 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação”. 

 
ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
(Identificação da Licitação) 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do 
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Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto 
no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, 
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
______________________________, em ___ de ___________________ de 
________ 
____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com 
identificação completa)” 

 
  A Construtora Anhanguera Eireli e a empresa Salver Construtora e 
Incorporadora Ltda. limitaram-se a “declarar Elaboração Independente de 
Proposta, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017”.  
  Portanto, deixaram de declarar as informações dos itens “a”, “b”, “c”, 
“d”, “e” e “f” constantes no Anexo I da IN SLTI n.º 2. 
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  Já a Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli apresentou 
“declaração unificada” indicando que “A proposta apresentada foi elaborada de 
maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa”.  
  Ou seja, a Norte deixou de declarar as informações dos itens “b”, “c”, 
“d”, “e” e “f” do Anexo I da IN SLTI n.º 2. 
 
3.5.1) Os defeitos das declarações reconhecidos pelo TCU  
  Em caso idêntico, o TCU reconheceu a existência de defeito nas 
declarações incompatíveis com as exigências da IN 2. É o que se vê por exemplo, 
do Acórdão 542/2018:  

“PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
1.13. Ocorrência 6: elaboração irregular da Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta (peça 1, p. 17)  
Evidências: 
a) declaração apresentada pela licitante vencedora (peça 2, p. 70) . 
1.13.1. O representante alega que a licitante vencedora ‘apenas copiou o item 
do edital sem realizar a declaração propriamente dita’ (peça 1, p. 17) . 
Análise 
1.14. O item 10.3.8.4 do edital dispõe que (peça 5, pp. 65-66) : 
‘10.3.8. Demais declarações, a serem enviadas via sistema: 
(...) 
10.3.8.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com 
o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
publicada no DOU, de 17/09/2009’. 
1.15. A IN – SLTI/MPOG 2/2009 apresenta em seu Anexo I um modelo de 
declaração independente de proposta (peça 13, p. 1). Além disso, seu art. 1º 
dispõe o seguinte: 
‘Art. 1º Tornar obrigatória a apresentação da Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, constante no Anexo I desta Instrução Normativa, 
em procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais – SISG’. 
1.16. Da análise do documento apresentado pela licitante vencedora (peça 2, 
p. 70), percebe-se o não atendimento à IN – SLTI/MPOG, uma vez que a 
licitante somente declarou o seguinte: 
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‘Binário Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda., CNPJ nº 
07.384.807/0004-67, sediada na Rua Dona Francisca, 8300 Galpão Industrial 
Norte Joinville - SC CEP: 89219-600, DECLARA, que está de acordo com o 
determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da In formação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, publicada no DOU, de 17/09/2009.’ 
1.17.1. Assim, considera-se procedente a representação quanto à essa 
alegada irregularidade, e propõe-se, na instrução de mérito, dar ciência à 
Telebras acerca do descumprimento do item 10.3.8.4 do edital do Pregão 
Eletrônico 20/2017. 
[...] 
Acórdão 
VISTA, relatada e discutida a representação da Telc Telecom 
Empreendimentos Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços 20/2017, promovido pela Telecomunicações 
Brasileiras S.A. para execução de projetos e implantação de rede no Distrito 
Federal, incluso o fornecimento de cabos de fibra óptica e de outros materiais. 
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 
extraordinária da 2ª Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com 
fundamento no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, arts. 1º, inciso XXIV, 169, 
inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste 
Tribunal e art. 7º da Resolução TCU 265/2014, em: 
[...] 
9.3. dar ciência à Telecomunicações Brasileiras S.A. sobre as seguintes 
impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 20/2017, para 
que sejam adotadas medidas internas com vistas a prevenir a ocorrência de 
outras semelhantes: 
 [...] 
9.3.3. aceitação de preenchimento inadequado do documento “Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta”, em desconformidade com o item 
10.3.8.4 do edital e com a Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2009, Anexo I;” 
(TCU, 2ª Câmara, Acórdão 542/2018). 

 
3.5.2) Síntese: descumprimento da exigência  
  Portanto, as declarações referidas não atendem a exigência. Por isso, 
as empresas Construtora Anhanguera Eireli, Salver Construtora e Incorporadora 
Ltda. e Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli devem ser inabilitadas. 
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4) CONCLUSÃO 
  Diante do exposto, espera a reconsideração da decisão de habilitação 
pela Comissão, para que a Recorrente seja considerada habilitada, e para que as 
demais licitantes, acima indicadas, sejam inabilitadas. 
  Caso não haja reconsideração, espera que a decisão seja reformada 
pela autoridade superior, na forma do art. 109, §4º, da Lei 8.666/93, para o fim de 
reconhecer a habilitação da Recorrente na Concorrência n.º 25/2019, diante da 
suficiência da DFL exigida. 
  Não sendo este o entendimento, pede que seja realizada diligência 
para confirmar a suficiência da DFL da Recorrente. 
  Ainda, pede a reforma da decisão recorrida, para o fim de se 
reconhecer a inabilitação das seguintes licitantes: Consórcio Concretiza-Combrasen; 
Consórcio das empresas OTT Engenharia de Obras Ltda. e OTT Construções e 
Incorporações Ltda; Construtora Anhanguera Eireli; Elmo Engenharia Ltda.; Engemil 
– Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda; Norte Locação, 
Comércio e Serviços Eireli; Salver Construtora e Incorporadora Ltda; e GCE S/A. 

Pede Deferimento. 
De Curitiba para Goiânia,  
em 22 de julho de 2019. 
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ENGENHARIA 5/A 

Ao Sr. Rogério Jayme, Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

Recurso Administrativo 
Concorrência n.° 025/2019 
Processo: 201811000137492 

RAC ENGENHARIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n. ° 04.392.190/0001-90, com sede na 

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, n.° 819, Bacacheri, na Cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.515-000, vem perante Vossa 

Senhoria, na pessoa de seu representante legal que ao final subscreve, 

na condição de empresa participante do processo licitatório referido, com 

fundamento no Art. 109, I da Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993, 

interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra decisão que declarou, a ora recorrente, 

impedida de participar da referida concorrência, apontando como 

fundamento, o item 3.1, "e" do edital. 

Entretanto, como será demonstrado a seguir, a Lei 

8.666/1993, mais especificadamente no art. 31, §2° e 30  corroborado 

com todos os documentos já apresentados pela ora recorrente e 

jurisprudência nacional, autorizam perfeitamente a habilitação da RAC 

Engenharia nesta concorrência, senão vejamos. 

Construindo Sempre! 	 
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1- TEMPESTIVIDADE. 

Nos termos do artigo 109, I da Lei 8.666/93, o prazo 

para interposição de recurso, no presente caso, é de 05 (cinco) dias úteis 

após a publicação do ato. 

Referida publicação ocorreu no dia 15 de julho de 

2019, iniciando então o prazo acima mencionado. 

Assim, o presente recurso é tempestivo nos termos da 

legislação aplicável, visto o prazo fatal em 22 de julho de 2019. 

II- BREVE SÍNTESE FÁTICA. 

Trata-se de processo licitatório promovido pelo Poder 

Judiciário do Estado de Goiás, objetivando a Contratação de empresa 

especializada para execução da obra de reforma do bloco "B" do complexo 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

Após publicação do edital, a ora recorrente atendeu 

integralmente os requisitos editalicios obrigatórios, realizando a 

apresentação de todos os documentos exigidos na legislação vigente. 

Em que pese a comprovação integral do edital, pela 

recorrente, esta Douta comissão declarou a mesma como impedida a 

participar, com base no item 3.1, "e" do edital, como mostra ata de 

realização da concorrência. 

Diante do exposto, não há alternativa senão a 

interposição do presente recurso para fins de demonstrar que a ora 
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recorrente comprovou perfeitamente a qualificação econômico-financeira 

para garantir a execução da obra em caso de vitória, objetivando assim a 

reforma da decisão e declarar a recorrente habilitada no referido processo 

licitatório. 

III - EXIGÊNCIA DO ITEM 3.1. "e" 

Como acima narrado, a ora recorrente foi impedida de 

prosseguir no processo licitatório, tendo a administração pública 

apontado o item 3.1 "e" como fundamento para tal. 

Ocorre, que a legislação que norteia os processos 

licitatórios, a lei 8.666/93, em nenhum momento exige a integralização 

do capital, ou seja, o ato convocatório está exigindo mais do que a própria 

legislação. (Acórdãos 5.372/2012 - 2 Câmara, 681/1998 - Plenário e 

808/2003 - Plenário).TCU - Acórdão 1.944/2015 - Plenário - Relator: 

Augusto Sherman - Representação n° 005.997/2015-1 - data de 

julgamento: 05.08.2015 

Mesmo assim, a RAC Engenharia demonstrou capital 

social integralizado em valor representativo, como mostram os 

documentos já apresentados. 

Apesar de compreender a preocupação da 

administração pública com eventuais fraudes, é certo afirmar que tal 

exigência não possui fundamento legal, não cabendo ao aplicador da lei 

exigir o que o próprio legislador não exigiu. 

 	Construindo Sempre! 
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Ainda, com fulcro no art. 43, §3° da lei 8.666/93, a 

administração pública pode determinar que o licitante comprove 

qualquer suspeita que porventura surgir. 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos: 

(• • .) 
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, 

em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

Com isso, não é justo, nem mesmo legal, exigir de 

todos os licitantes, comprovações extra legis, sendo que a qualquer 

momento a administração pode sanar eventual dúvida, baseado no artigo 

supramencionado. Ou seja, deve a administração atuar de forma pontual 

e não geral. 

Ainda, nos termos do Art. 31 da Lei 8.666/1993: 

"Art. 31. A documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira limitar-se-à a: 

(—) 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega 

futura e na execução de obras e serviços, poderá 

estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, 

a exigência de capital mínimo ou de patrimônio 
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liquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no 

§ lo do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira 

dos licitantes e para efeito de garantia ao 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado." (Grifo meu) 

Ou seja, é indevida a exigência relativa a valor mínimo 

de capital social integralizado, vez que a lei se refere APENAS a 

patrimônio liquido ou capital social. 

Com base no referido dispositivo legal, a ora 

recorrente comprova Patrimônio Liquido superior aos 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação, bem como apresenta o Balanço 

Patrimonial e o atendimento de todos os indices de desempenho 

financeiro, assim como a disponibilidade financeira liquida (DFL), 

exatamente como exigido no Edital. 

Comprova ainda, o Capital Social integralizado em 

valor representativo, demonstrando plenamente as condições de 

segurança econômica financeira da contratação. 

Ainda, há que salientar, que a própria comissão 

reconheceu o atendimento a todas as exigências constantes no edital, 

comprovando todo o alegado até agora e o que será ainda apontado pela 

ora recorrente, senão vejamos: 

Construindo Sempre! 	 
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das demais empresas. Ao final, a representante da empresa RAC ENGENHARIA SIA. 
apesar de impedida de participar do certame, solicitou a análise de toda a 
documentação. Documentação foi analisada e estava de acordo com as exigências do 
Edital. A empresa MC gostaria que fossem observados os critérios descritos no art 
31, paragrafo 2° da Lei 8.666/93 que dispõe da qualificação econômico-financeira. E, 
para constar, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitação e representantes presentes, e publicadas no 
Diário da Justiça Çletrõnico (DJE), iniciando o prazo de lei para interposição de 
recursos Eu, 	 Joana Luiza Neta, servidora convidada a secretariar 
que a subscrevi. 

Rogério Jayme 	Rogério de Castro Pina 	Elina Guimarães 
Presidente da CPL 	Membro da CPI 	 Membro da CPL 

Assim, resta comprovado atendimento integral ao 

edital, principalmente o item 5.3.4, que trata sobre a qualificação 

econômico-financeira dos licitantes, que será abordada no tópico a 

seguir, requerendo, a imediata habilitação da RAC Engenharia S/A, para 

prosseguimento na concorrência 025/2019, atendendo então, aos 

princípios que regem os processos licitatórios, previsto no Art. 3° da Lei 

8.666/93 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional 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 administrativa, da 
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vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

IV — QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

COMPROVADA — EXIGÊNCIA EM DUPLICIDADE 

No item 5.3.4 do ato convocatório, a comissão traz as 

exigências para os licitantes comprovarem a qualificação econômico-

financeira, o qual foi atendido com precisão pela recorrente. 

Ocorre, que as exigências constantes do edital, para 

comprovação de qualificação econômico-financeira, estão em 

duplicidade, contrariando o Art. 31, §2° da Lei 8.666/93 e Art. 37, XXI 

da CF/88 pois exigem tanto o capital integralizado mínimo, bem como 

demonstração de patrimônio líquido (Itens 3.1, "e" e 5.3.4). 

"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: 

(•••) 

XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos 

os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições 
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efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.  

Nesse sentido, a exigência do edital foi perfeitamente 

atendida pela RAC Engenharia, que como já mencionado, comprovou 

Patrimônio Liquido superior aos 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação, bem como comprova capital em valor representativo, 

garantindo a segurança econômico-financeira exigida pela administração 

pública. (5.3.4) 

Veja Sr. Presidente, que a finalidade da garantia 

econômico-financeira foi perfeitamente atendida, assim, faz-se 

necessário fomentar a competitividade para pactuar com a proposta de 

menor custo para a administração, aliada a melhor qualidade técnica. 

Em outras palavras, é cediço que é vedada a exigência 

em duplicidade de garantia, devendo a administração optar por aquela 

que melhor lhe assegurar o cumprimento do objeto, atendendo assim o 

inciso XXI do Art. 37 da CF/88, cumulado com o §2° do Art. 31 da Lei 

8.666/93. 

Assim, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás: 

"O entendimento sumulado é expresso no sentido da 

impossibilidade de cumulação. Contudo, no presente 

caso, a situação é distinta. Quando tratou da 

qualificação econômico-financeira, fê-lo o Edital nas 
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alíneas insertas no bojo da Cláusula n. 6.4. Ali se vê 

que, de fato, exigiu-se comprovante de capital social 

mínimo, mais precisamente na alínea "c". Contudo, 

não constou entre as exigências destinadas à 

habilitação econômico-financeira a apresentação de 

garantia. Não se pode confundir a exigência de 

garantia, nessa fase do certame, onde se está a tratar 

da habilitação dos licitantes, com a exigência de 

garantia do adjudicatário, destinada a assegurar o 

adimplemento contratual. São dois momentos 

distintos, que não se confundem. Assim, quando a lei 

impede a exigência concomitante de capital mínimo e 

garantia, está a fazê-lo para efeito de habilitação. 

Essa garantia, assim, destina-se a assegurar que o 

licitante possui qualificação econômico-financeira 

para participar do certame, apresentando proposta. 

Diferentemente, ao final do procedimento licitatório, 

pode a Administração exigir garantia destinada à 

execução do contrato, perante o adjudicatário. Não se 

pode confundir, portanto, as duas modalidades de 

garantia. E, quanto a esta última, destinada à 

execução do contrato, não incide a proscrição legal. 

Entender o contrário implicaria privar a 

Administração de um instrumento destinado a 

assegurar o interesse público consubstanciado na fiel 

execução do objeto adjudicado." - Processo n.°: 

201400047002263/309-03 

Construindo Sempre! 
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Ainda o TCU, no Acórdão 808/2003, de relatoria de 

Benjamin Zymler: 

"(...)Ora, além da Lei de Licitações e Contratos não 

fazer referência a prazo mínimo para integralização do 

capital social de empresa, a fim de se verificar sua 

saúde fmanceira como condição para participação na 

licitação, igualmente não admite a exigência 

simultânea de capital mínimo e de garantia, conforme 

estabelece o art. 31, § 2°, a seguir transcrito: I§ 2°. A 

Administração, nas compras para entrega futura e na 

execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 

instrumento convocatório da licitação, a exigência de 

capital mínimo ou de patrimônio liquido mínimo, ou 

ainda as garantias previstas no § 1° do art. 56 desta 

Lei, como dado objetivo de comprovação da 

qualificação econômico-financeira dos licitantes, e 

para efeito de garantia ao adimplemento do contrato 

a ser ulteriormente celebrado." (grifei). Verifica-se, 

portanto, que, ao facultar à Administração as 

exigências em questão (nas compras para entrega 

futura e na execução de obras e serviços), o legislador 

cuidou de fornecer alternativas e não o somatório das 

hipóteses que indicou. Não resta dúvida que, se assim 

o fez, foi para evitar que fossem efetuadas imposições 

demasiadas, que porventura ensejassem a inibição do 

caráter competitivo do certame'. (...) 

 	Construindo Sempre! 	 

1-55 41 3357-1684 1 Av. Prefeito Erasto Gaertner, 819 1 82515-000, Curitiba. Paraná 1 raceng.com.br  



ENGENHARIA SIA 

O tema é pacifico no TCU, como mostra súmula 275, 

senão vejamos: 

"Para fins de qualificação econômico-financeira, a 

Administração pode exigir das licitantes, de forma 

não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio 

liquido mínimo ou garantias que assegurem o 

adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de 

compras para entrega futura e de execução de obras 

e serviços." 

Nesse sentido, tem-se que o item 5.3.4 (Qualificação 

econômico-financeira) foi integralmente atendido com os documentos já 

juntados, demonstrando ainda, capital integralizado em valor 

representativo, razão pela qual o objetivo principal foi atendido, qual seja, 

comprovar a saúde financeira da RAC Engenharia. 

Veja, que a demonstração de patrimônio liquido em 

10% do valor da contratação é a melhor garantia para a administração 

pública, de que a recorrente possui plenas condições de garantir a 

execução da obra. 

Por fim, reitera-se o fato de que a própria ata 

reconheceu o preenchimento total do edital pela ora recorrente, como 

mostra foto acima anexada. 

Diante de todo o exposto, tem-se que a exigência no 

item 3.1 "e" não pode ser considerada legitima, nem mesmo capaz de 

fundamentar a exclusão de qualquer proponente, independente da 
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ausência de impugnação no momento oportuno, aplicando no presente 

caso, a melhor interpretação do principio da autotutela e da legalidade 

no processo administrativo, uma vez que conflita diretamente com o texto 

legal presento no art. 31, §2° e §3° da lei 8.666/93. 

Ainda, a "saúde financeira" da RAC Engenharia está 

devidamente comprovada com o atendimento integral do item 5.3.4. 

V — HISTÓRICO DA RAC ENGENHARIA S/A — 

EMPRESA RECONHECIDAMENTE COM VASTA EXPERIÊNCIA EM 

OBRAS  

A RAC ENGENHARIA atua na execução de obras e 

serviços de engenharia desde 2001. Durante estes anos a RAC tem 

conquistado espaço e reconhecimento no mercado por cumprir prazos e 

pela qualidade na execução de suas obras. 

Trata-se de empresa que atua na prestação de 

serviços de engenharia e execução de obras comerciais, industriais, 

residenciais, instituições bancárias, hospitais e laboratórios. A qualidade 

na prestação dos serviços é a maior meta para a RAC e, por isso, a 

empresa vem consolidando o reconhecimento da sua marca como 

excelência em gestão e execução de obras pelo pais. 

Desde sua fundação, tem atuado initerruptamente de 

modo integro e especializado na gestão de obras, sendo notoriamente 

reconhecida pela busca da excelência nos serviços que presta. Tanto 

assim que possui o Certificado de Qualidade ISO 9001 e o Certificado de 

Qualidade da Construção Civil PBQP-H/Nivel A, traduzindo seu 
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compromisso pela busca incessante da qualidade em todas as etapas da 

obra. 

É certo e fato, portanto, que a RAC é empresa que 

atua há anos no mercado, de forma séria, idônea e ética, possuindo 

dezenas de contratos similares ao aqui almejado. Não se trata, como é 

evidente, de uma empresa aventureira, mas sim de uma empresa que 

possui a expertise na participação de licitações e na execução de 

contratos públicos/privados. 

VI - QUALIFIÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E 

PROFISSIONAL 

Importante ressaltar que a RAC Engenharia também 

atendeu plenamente todos os requisitos do edital quanto a capacidade 

Técnica Operacional e Profissional, através da apresentação de Atestados 

de Capacidade Técnica e suas respectivas Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), de clientes de relevância técnica e atuantes no mercado nacional. 

A RAC Engenharia conta com vários engenheiros em 

seu quadro de responsáveis técnicos, uma equipe multidisciplinar com 

capacidade técnica vasta na execução de obras. Edificar obra pública 

requer compromisso com importante tripé de eficiência: custo - prazo e 

qualidade. A RAC tem reforçado sua competência neste segmento em 

mais de 18 anos de obras executadas em várias cidades do pais, sempre 

obedecendo a rigorosos padrões de exigência. 

IV — DOS PEDIDOS 
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Requer seja recebido o presente recurso 

administrativo, com acolhimento das razões acima expostas, nos termos 

do art. 109, I da Lei n.° 8.666/ 1993, para que: 

a) Reconsidere a decisão de impedimento da RAC 

Engenharia S/A, com base no Art. 31, §2 e §3 da 

lei 8.666/93 e na ata da comissão, reconhecendo 

que a recorrente atendeu todos os itens do edital, 

comprovando com sobras, a capacidade fmanceira 

exigida, habilitando a mesma para 

prosseguimento no processo licitatório 025/2019; 

b) No caso de entendimento diverso do requerido no 

item "a", requer, desde já, o envio do presente 

Recurso para a apreciação da Autoridade Superior 

Competente, objetivando o esgotamento da esfera 

administrativa. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 19 de julho de 2019. 

RA j ngenharia S/A 
Credenciada 

Karina Simioni 
CREA-PR 96.370/D 
CPF 053.193.739-96 

 	Construindo Sempre! 	 

+55 413357-1684 1 Av. Prefeito Erasto Gaertner. 819 I 82515-000, Curitiba, Paraná I raceng.com.br  
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Florianópolis-SC, 22 de julho de 2019. 

 

 

 

À 

Autoridade Superior do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

Por intermédio da Comissão Permanente de Licitação  

E-mail: licitacao@tjgo.jus.br.  

 

 

 

 

 

 

 

REF.: LICITAÇÃO 025/2019 

 

TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA ., 

inscrita no CNPJ sob n° 05.502.281/0001-02, com sede na 

Rua Angelin, n° 78, Kissia I, Planalto, Manaus - AM, Tel.: (11) 

5542-1554, e-mail: teconsp@terra.com.br, nos termos do art. 

109, I, “f”, da Lei nº 8.666/93 e do item 10.1 do edital, vem 

apresentar este 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão do julgamento da habilitação de algumas 

licitantes que disputaram o certame em apreço, cuja 

documentação não atende às exigências do instrumento 

convocatório, e que, portanto, deveriam ter sido inabilitadas. 
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1. DOS FATOS 

Esse Tribunal, visando a contratação de uma empresa 

especializada para execução da obra de reforma do bloco “B” do 

complexo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, publicou o 

edital da Licitação n° 025/2019, contemplando as regras para 

a habilitação das interessadas. 

No dia 10 de julho de 2019, foram apresentados os 

envelopes com os documentos de habilitação e as propostas de 

16 licitantes que se interessaram em participar dessa 

concorrência. 

Uma das empresa interessadas, a Rac Engenharia 

S/A, foi acertadamente impedida de participar desta licitação 

por não possuir o capital social suficiente, como é a regra 

esculpida no item 3.1.e do instrumento convocatório, que trata 

dos impedimentos à participação. 

Foram abertos os envelopes de habilitação das 

participantes e uma expressiva quantidade de documentos foi 

analisada pela Comissão de Licitação que, já no dia seguinte, 

tinha julgado as empresas que estavam habilitadas e aquelas 

que não haviam atendido às regras editalícias. 

Dentre as participantes que foram consideradas 

habilitadas, algumas não cumpriram relevantes exigências do 

diploma editalício para a habilitação e, por conseguinte, 

deveriam ter sido inabilitadas, como ficará bem demonstrado 

adiante.  

São as seguintes licitantes que devem ter sua 

habilitação transformada em inabilitação: 

• Construtora Anhanguera Eireli; 

• Consórcio Ott - Ott; 

• Consórcio Concretiza - Combrasen; 

• EHS Construtora e Incorporadora Ltda.; 

• Elmo Engenharia Ltda.; 

• Engemil- Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e 

Instalações Ltda.; 
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• Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli ; 

• Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.; e 

• Salver Construtora e Incorporadora Ltda. 

Diante da necessidade de reforma da decisão inicial, a 

TECON se viu obrigada a apresentar este recurso e, de alguma 

forma, colaborar para que essa competente Administração 

possa corrigir tais equívocos garantindo, assim, a necessária 

legalidade ao julgamento de habilitação deste certame. 

2. DAS FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS 

As licitantes aqui relacionadas apresentaram 

documentos de habilitação insuficientes para alcançar a 

habilitação imposta pelo instrumento convocatório, sendo 

impositiva a correção da irregular habilitação. 

Com objetivo de instruir melhor este recurso, serão 

apresentadas as falhas na documentação dessas licitantes uma 

a uma, facilitando a leitura e análise de cada empresa. 

2.1. QUANTO À ANHANGUERA EIRELI 

O edital desta licitação, para que seja possível 

calcular a Disponibilidade Financeira Líquida - DFL da 

licitante, exige, no item 5.3.4.e, a relação de todos os contratos 

de obras ou serviços em andamento: 

e) relação dos contratos de obras e/ou serviços em 
andamento ou a iniciar que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de sua disponibilidade 
financeira, apresentando o valor total de cada contrato e 
percentual executado. Não havendo nenhum compromisso 
assumido tal informação deverá ser prestada de forma 
expressa, por declaração;  

Para atender a essa exigência editalícia, a Construtora 

Anhanguera Eireli relacionou (fls. 223 da sua documentação) 

apenas cinco contratos, quatro com o SEST SENAT e um com o 

Tribunal de Justiça de Goiás. 
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Com essas informações chegou-se ao valor do “VA” 

que é a soma dos saldos contratuais, que foi utilizado na 

fórmula para calcular a DFL daquela empresa. 

Ocorre que, em rápida e despretensiosa pesquisa na 

Internet, foi possível localizar outros contratos da Anhanguera 

que ainda estariam em vigor e, portanto, deveriam ter sido 

relacionados por aquela empresa e, principalmente, ser 

somados ao valor do “VA”, que reduz a Disponibilidade 

Financeira Líquida da licitante. 

A própria empresa informa no seu site1 várias outras 

obras em andamento (cópia da página em anexo - DOC. 01): 

• Instituto Federal de Brasília - Brasília/DF 

• Alphaville Palmas 1 E 2 - Palmas/TO 

• Centro Médico Municipal - Jataí/GO 

• “Escola São Nicolau” PUC - Goiânia/GO 

• Construção Escola 12 salas - Jataí/GO 

• Hosp. Materno Infantil – Rio Verde/Go 

• Centro Médico Municipal - bloco B/C - Jataí/GO 

• Inst. Nac. de Criminalística - Brasília/DF 

Com as informações corretas, o valor do VA irá 

aumentar e da DFL vai diminuir, retirando da empresa a 

capacidade financeira exigida pelo edital para a habilitação. 

E mais importante, ainda que a Disponibilidade 

Financeira Líquida da Anhanguera, depois dos dados 

informados na licitação, se mantenha no limite admitido pelo 

edital para a habilitação, com a inclusão das obras que foram 

omitidas, aquela licitante deve ser inabilitada por ter 

apresentado informação que não parece ser verdadeiro, caso 

confirmado em diligência. 

                                       

1  Disponível em: <http://construtoraanhanguera.com.br/obras/>. Acesso em: 19 jul. 
2019. 
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2.2. QUANTO AO CONSÓRCIO OTT - OTT 

a. A questão do instrumento de consórcio 

Apesar de o edital dessa licitação não permitir a 

participação de consórcio, em consulta feita por uma das 

consorciadas, foi respondido, por e-mail, pela Comissão de 

licitações, em 17 de junho de 2019, que: “Será aceita a 

participação de Consórcio desde que respeitadas as regras 

estabelecidas na legislação.” 

Pergunta: 
A Empresa Construtora Concretiza, interessada nessa 
Concorrência, solicita esclarecimento quanto à 
possibilidade da participação de Consórcios neste certame 
licitatório.  
Resposta: 
Será aceita a participação de Consórcio desde que 
respeitadas as regras estabelecidas na legislação .  
(grifou-se) 

A resposta permitindo a participação em consórcio foi 

clara como o sol ao determinar que só será aceita tal 

participação se o consórcio respeitar as regras estabelecidas na 

legislação. 

O art. 279 da Lei 6.404/1976 é muito claro ao 

determinar as cláusulas obrigatórias que devem constar no 

contrato de constituição do consórcio, a legislação obriga que 

conste em tal instrumento, além de outras informações, a 

definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade 

consorciada, as normas sobre recebimento de receitas e 

partilha de resultados, a forma de deliberação e a contribuição 

de cada consorciado para as despesas comuns, cláusulas que 

não constam do instrumento apresentado pelo consórcio. 

Art. 279.  O consórcio será constituído mediante contrato 
aprovado pelo órgão da sociedade competente para 
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do 
qual constarão: 
I - a designação do consórcio se houver;  
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;  
III - a duração, endereço e foro; 
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada 
sociedade consorciada, e das prestações específicas; 
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de 
resultados; 
VI - normas sobre administração do consórcio, 
contabilização, representação das sociedades 
consorciadas e taxa de administração, se houver;  
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VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse 
comum, com o número de votos que cabe a cada 
consorciado; 
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas 
comuns, se houver. (grifou-se) 

A legislação vigente, como demonstrado, obriga que 

conste no compromisso de constituição de consórcio uma série 

de itens obrigatórios, o que não foi atendido pelo Consórcio 

formado pelas empresas Ott Engenharia de Obras Ltda. e 0tt 

Construções e Incorporações Ltda. 

Importante sublinhar que o compromisso de 

constituição de consórcio apresentado na licitação precisa ter 

as cláusulas do efetivo instrumento de constituição do contato 

a ser registrado na forma da lei. É isso que ordena o § 2° do 

art. 33 da Lei 8.666/1993: 

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de 
empresas em consórcio , observar-se-ão as seguintes 
normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;  
[...] 
§ 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes 
da celebração do contrato, a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no 
inciso I deste artigo. (grifou-se) 

Assim sendo, mesmo o documento apresentado pela 

licitante sendo apenas um compromisso de constituição de 

consórcio, ele deve ter as mesmas condições estabelecidas para 

o contrato de constituição, propriamente dito e, portanto, 

também precisa constar todas as cláusulas obrigatórias 

definidas por lei. 

Dessa forma, tal licitante sequer atendeu a primeira 

condição de participação como consórcio, qual seja, atender ao 

que está imposto na legislação quanto às cláusulas 

obrigatórias do instrumento que irá regular esse formato de 

concorrente.  

b. A questão do CCL 

Também falha o Consórcio Ott - Ott ao demonstrar 

sua capacidade financeira. 
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O Capital Circulante Líquido - CCL da consorciada Ott 

Engenharia de Obras Ltda. é de R$ 3.154.079,23, conforme 

informado pela própria empresa (p. 41 do arquivo em PDF). 

De acordo com o item 5.3.4.c do edital, a empresa 

individual precisa ter CCL de, no mínimo, 10% do valor 

estimado da contratação (informado no item 2.1 do 

instrumento convocatório), e, neste caso, o valor mínimo de 

CCL seria de R$ 9.953.843,40. 

Segundo a regra do art. 33 da Lei 8.666/1993, as 

exigências de qualificação econômico financeira, devem ser 

atendidas por cada consorciada, na proporção de sua 

participação no consórcio: 

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de 
empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 
normas: 
[...] 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 
31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, 
para efeito de qualif icação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 
qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores 
de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação, podendo a Administração estabelecer, para 
o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) 
dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 
este acréscimo para os consórcios compostos, em sua 
totalidade, por micro e pequenas empresas assim 
definidas em lei; (grifou-se) 

A participação da Ott Engenharia de Obras Ltda. no 

consórcio é de 35,14%, informação constante na cláusula sexta 

(equivocadamente indicada, também, como 2.7) do 

compromisso de constituição de consórcio (p. 4 do arquivo em 

PDF). 

Assim sendo, a Ott Engenharia de Obras Ltda. 

precisaria atender a 35,14% da exigência de CCL mínimo, o 

que corresponde a ter Capital Circulante Líquido de, no 

mínimo, R$ 3.497.780,57. 

• CCL para licitante individual = R$ 9.953.843,40   

• Participação da Ott Engenharia no consórcio  =  35,14%   

• CCL mínimo para a Ott Engenharia  =  R$ R$ 9.953.843,40  x  35,14% 
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• CCL mínimo para a Ott Engenharia  =  R$ 3.497.780,57 

Como o CCL dessa consorciada é de apenas 

R$ 3.154.079,23, não está cumprida essa exigência para a 

participação em consórcio. 

O entendimento de que a comprovação da capacidade 

financeira deve ser cumprida por cada consorciada, na mesma 

proporção de sua participação no consórcio está, há muito, 

pacificada na jurisprudência, como se verifica, por exemplo na 

Decisão 587/2001 - Plenário - Relator Ministro Walton Alencar 

Rodrigues 

8.1.11.1. altere os critérios de qualificação econômico -
financeira aplicável aos consórcios, de forma a prever que 
cada consorciado, individualmente, comprove possuir 
patrimônio líquido igual ou superior à parcela do 
patrimônio líquido que deverá integralizar no consórcio, 
observado o valor mínimo de patrimônio líquido ex igido no 
edital e sua participação no empreendimento.  

Cabe destacar ainda que a redação do inciso III do art. 

33 da Lei 8.666/1993, prevê, no caso de consórcio, o 

incremento de 30% sobre as exigências feitas para o licitante 

individual. Ou seja, a CCL necessária para a Ott Engenharia de 

Obras Ltda., incluindo o acréscimo de 30% previsto na 

legislação, é de R$ 4.547.114,74. Valor expressivamente acima 

do disponível pela consorciada, que, indiscutivelmente, não 

demonstra a necessária qualificação econômica financeira para 

ser habilitada. 

c. A questão da DFL 

Analisando a Disponibilidade Financeira Líquida - 

DFL da outra consorciada, a Ott Construções e Incorporações 

Ltda., que tem 64,86% de participação no consórcio, também é 

possível verificar o desatendimento da regra para a qualificação 

econômico financeira. 

Conforme a regra do item 5.3.4.f, a DFL para o 

licitante individual tem que ser igual ou superior ao valor 

estimada da obra, que é de R$ 99.538.433,94, o que 

corresponde, no caso de consórcios, acrescentando os 30% 

previsto no inciso III do art. 33 da Lei 8.666/1993, a 

R$ 129.399.964,12. 
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Como a participação da Ott Construções e 

Incorporações no consórcio é de 64,86%, ela precisaria ter DFL 

de, pelo menos, R$ 83.928.816,73, e ela tem DFL de apenas 

R$ 78.614.200,31, portanto, insuficiente para alcançar a 

qualificação econômico financeira. 

• DFL para licitante individual = R$ 99.538.433,94 

• Para consórcios: R$ 99.538.433,94  +  30%  =  R$ 129.399.964,12 

• Participação da Ott Construção no consórcio  =  64,86 % 

• DFL mínimo para a Ott Construções = R$ 129.399.964,12 x 64,86 % 

• DFL mínimo para a Ott Construções  =  R$ 83.928.816,73 

Em sabendo que a DFL da Ott Construções é de 

apenas R$ 78.614.200,31, valor inferior ao mínimo necessário 

que é de R$ 83.928.816,73, também deve ser inabilitado o 

Consórcio Ott-Ott pela falta de DFL da consorciada Ott 

Construções. 

d. A questão da indicação das outras obras em andamento 

Como já tratado nesta peça, o item 5.3.4.e do edital 

exige a relação de todos os contratos de obras ou serviços em 

andamento , para que seja possível calcular a Disponibilidade 

Financeira Líquida - DFL da licitante. 

Para atender a essa exigência editalícia a consorciada 

Ott Construções e Incorporações Ltda. relacionou (p. 178 do 

arquivo em PDF) apenas três contratos, um com o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, um com o Instituto Carlos chagas e 

um com o Município de Cascavel. 

Já a outra consorciada Ott Engenharia de Obras Ltda. 

declara (p. 42 do arquivo em PDF) que não possui contratos 

firmados até a data da apresentação da proposta. 

Com essas informações chegou-se aos valores do “VA” 

que é a soma dos saldos contratuais, que foram utilizados na 

fórmula para calcular a DFL daquelas empresas. 

Ocorre que, em rápida e despretensiosa pesquisa na 

Internet, foi possível localizar outras obras de uma das Ott’s ou 

de ambas, que não foram informados. 
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Cabe aqui fazer um rápido comentário, que será mais 

bem detalhado adiante, que as duas consorciadas muitas vezes 

se confundem como se fora uma só ou um grupo econômico, 

não só na semelhança dos nomes, mas também na utilização 

do mesmo logotipo (que consta apenas Ott Engenharia), o uso 

do mesmo e-mail corporativo@ottengenharia.com.br, entre 

outros elementos. 

A própria empresa (não se sabe qual das duas, pela 

confusão que elas criam) informa no seu site2 outras obras em 

andamento (cópia da página em anexo - DOC. 02): 

• Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu; 

• Fórum de Cambé. 

Com as informações corretas, o valor do VA vai 

aumentar e da DFL vai diminuir, retirando do consórcio a 

capacidade financeira exigida pelo edital para a habilitação. 

Novamente, mesmo se a Disponibilidade Financeira 

Líquida se mantivesse no limite admitido pelo edital para a 

habilitação, o consórcio deve ser inabilitado por ter 

apresentado informação que não parece ser verdadeira, caso 

confirmado em diligência. 

e. A questão da declaração de EPP 

A Ott Engenharia de Obras Ltda. apresentou 

declaração de enquadramento de Empresa de Pequeno Porte 

EPP (p. 13 do arquivo em PDF) e no seu comprovante de CNPJ 

(p. 14 do arquivo em PDF) consta que aquela empresa está 

cadastrada com o porte de EPP. 

Ocorre que a Ott Engenharia de Obras Ltda. muitas 

vezes se confunde com a outra consorciada, a Ott Construções 

e Incorporações Ltda.  

                                       

2  Disponível em: <http://www.ottengenharia.com.br/obras-em-andamento/>. Acesso em: 
19 jul. 2019. 
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E a simbiose não está só na semelhança dos nomes, 

está também, como já dito, na utilização do mesmo logotipo no 

papel timbrado, do mesmo e-mail corporativo, terminado em 

@ottengenharia.com.br, por terem a contabilidade feita pelo 

mesmo contador, Sr. Reginaldo Rabitto, a sócia da Ott 

engenharia, Sra. Gisele Ott, é responsável técnica perante o 

CREA da Ott Construções, e ainda mais incrível, as duas tem 

uma cláusula no contrato social em que a incorporadora 

transfere à incorporada todo o acervo técnico, inclusive do 

empresário individual Daniel Ott. Esse Daniel Ott é sócio da 

consorciada Ott Construções.  

Assim é o parágrafo único da cláusula terceira do 

contrato da Ott Engenharia de Obras Ltda. (p. 10 do arquivo 

em PDF) 

 

Assim é o parágrafo único da cláusula terceira do 

contrato da Ott Construções e Incorporações Ltda. (p. 51 do 

arquivo em PDF) 

 

Interessante destacar ainda que foi localizada uma 

terceira empresa com a razão social Ott Engenharia Ltda., 

CNPJ n° 09.358.739/0001-44 (enquadrada como ME no 

comprovante de CNPJ), que tem a sede no mesmo endereço da  

Ott Construção e Incorporação Ltda. e inclusive os mesmos 

sócios. 
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Há fortíssimos indícios de que a Ott Engenharia de 

Obras Ltda. constitui empresa separada da Ott Construções e 

Incorporação Ltda. apenas para que a primeira possa se passar 

por uma EPP e se aproveitar, indevidamente, dos benefícios 

concedidos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

pela Lei Complementar n° 123/2006, seja para a disputa da 

licitação, seja para aliviar sua carga tributária. 

É inadmissível é que uma grande empresa crie 

artifícios para burlar a intenção do tratamento diferenciado 

que deve ser concedido, exclusivamente, para as MEs e EPPs, 

para aumentar sua competitividade, em especial com a redução 

dos custos e tributos. 

Alysson Oliveira3 refere-se às vedações impostas no § 

4° do art. 3° da LC 123/2006, como um impedimento de que 

grandes grupos empresariais possam manter microempresas 

para aproveitar das prerrogativas legais, aniquilando o espírito 

da lei: 

Assim, nada obstante o caput aparentemente traga 
requisitos aptos a abarcar todo e qualquer tipo 
empresarial, o seu § 4º, visando à proteção do mercado e 
dos pequenos empreendimentos, tratou de criar algumas 
vedações à obtenção da citada qualif icação, a maioria em 
razão dos sócios que a compõem e do objeto social com o 
qual trabalham. 
Com isso, impossibilita-se que grandes empresários ou 
grupos empresariais mantenham algumas microempresas 
e empresas de pequeno porte, com o fim único de usufruir 
dos benefícios legalmente concedidos, ferindo de morte a 
finalidade da Lei Complementar sob exame. 

Rodolfo Moura4, ao comentar o § 4° do art. 3° da LC 

123/2006, destaca o objetivo do referido dispositivo legal em 

                                       

3  OLIVEIRA, Alysson José de Andrade. As contratações públicas e a redução das 
desigualdades sociais e regionais: Tratamento diferenciado conferido às 
microempresas e às empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente. 
Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 23, n. 5630, 30 nov. 2018. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/65482>. Acesso em: 18 jul. 2019.  

4  MOURA, Rodolfo André de. Excludentes ao tratamento diferenciado concedido pelo 
regimento da Lei 123/2006. Conlicitação, agosto de 2014. Disponível em: 
<https://portal.conlicitacao.com.br/duvidas/excludentes -ao-tratamento-diferenciado-
concedidas-pelo-regimento-da-lei-1232006/>. Acesso em: 18 jul. 2019.  
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impedir que empresas que não tem direito ao tratamento 

diferenciado se valham, indevidamente, dessas regalias: 

Note-se que o legislador teve por objetivo afastar 
tentativas dissimuladas de empresas na fruição das 
benesses concedidas pela Lei 123/2006, eis que este 
regime benéfico destina-se a assegurar o tratamento 
diferenciado às empresas que efetivamente façam jus a 
ele. 

Dessa forma, é crucial que essa zelosa Administração 

tome as providências devidas para apurar o indevido 

enquadramento como Empresa de Pequeno Porte pela Ott 

Engenharia de Obras Ltda. e, constada a irregularidade, 

aplique as sanções pertinentes. 

É propício salientar que o Tribunal de Contas da 

União, já pacificou o entendimento de que a aplicação das 

sanções à empresa que participa como ME ou EPP numa 

licitação não depende de a empresa ser contratada, basta a 

simples disputa, como se verifica, por exemplo, no Acórdão 

922/2014 - Plenário, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz: 

9. É entendimento desta Casa que para a aplicação da 
sanção de declaração de inidoneidade é suficiente a 
participação em processo licitatório  reservado a 
ME/EPP com a declaração de informação inverídicas a 
respeito de sua situação jurídica. A imputação da pena 
independe da concretização da contratação ou de prejuízo 
aos cofres públicos, não se mostrando desarrazoada. 
(grifou-se) 

Importante deixar claro que não importa se a empresa 

se utilizou, ou não, dos benefícios previstos na LC 123/2006 

nesta licitação, o que importa é que se declarar como EPP não 

sendo EPP é uma ilegalidade e, empresas praticando 

ilegalidades não podem ser habilitadas nesta licitação. 

A ilegalidade está na declaração em si e não 

necessariamente na utilização dos benefícios. A empresa 

apresenta declaração falsa no processo licitatório, visto fazer 

parte de grupo econômico. 

Assim, também por este motivo, o Consórcio formado 

pelas empresas Ott’s, se é que são de fato, empresas distintas, 

deve ser inabilitado dessa licitação. 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

el
ip

e 
C

es
ar

 L
ap

a 
Bo

se
lli.

 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//o

ab
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 B

2C
1-

8D
94

-B
5C

0-
E0

48
.



 

14 

 

2.3. QUANTO AO CONSÓRCIO CONCRETIZA - COMBRASEN 

a. A questão do instrumento de consórcio 

Conforme já aqui explanado ao tratar da inabilitação 

de outro consórcio, o art. 279 da Lei 6.404/1976 determina o 

que deve constar do instrumento de consórcio.   

Dentre as cláusulas obrigatórias desse instrumento 

estão: a definição das obrigações e responsabilidade de cada 

sociedade consorciada; as normas sobre recebimento de 

receitas e partilha de resultados; a forma de deliberação; e a 

contribuição de cada consorciado para as despesas comuns. 

O Consórcio Concretiza - Combrasen não fez constar, 

no documento de constituição do consórcio apresentado, 

nenhuma dessas cláusulas obrigatórias tendo, portanto, 

descumprido a legislação vigente e a possibilidade de aquelas 

empresas participarem de forma consorciada, visto que a 

condição para a disputa como consórcio, como foi definido na 

resposta à consulta que autorizou tal participação, é a de 

cumprir as exigências legais para o consórcio. 

A licitante não cumpriu a condição de participação 

como consórcio, portanto não pode ser habilitada, sem ferir de 

morte a legalidade deste processo.  

b. A questão do capital social 

Empecilho muito mais grave é a falta de capital social 

suficiente para participar dessa concorrência da consorciada 

Combrasen - Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia 

Ltda. 

Como pode ser comprovado no contrato social daquela 

empresa (p. 21 do arquivo em PDF), o seu capital social é de 

apenas R$ 1.200.000,00. 

A Combrasen participa no consórcio com 30%, como 

consta no instrumento de compromisso de constituição de 

consórcio (p. 3 do arquivo em PDF). Dessa forma, essa 

consorciada deve comprovar 30% das exigências feitas no 

edital, que se referem à capacidade financeira da licitante. 
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Como já exaustivamente demonstrado nesta peça, o 

inciso III do art. 33 da Lei 8.666/1993 ordena que a 

comprovação da capacidade financeira seja proporcional a 

participação de cada consorciada no consórcio. 

A alínea “e” do item 3.1 do edital exige, para a 

participação nesta concorrência, que a licitante tenha, no 

mínimo, 10% do valor estimado da contratação, o que 

corresponde a R$ 9.953.843,40: 

3.1 Estarão impedidas de participar de qualquer fase deste 
procedimento licitatório, pessoas jurídicas que se 
enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:  
[...] 
e) não comprovem o capital social integralizado de, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação.  

Relembrando, esse edital originalmente não permitia a 

disputa de consórcios, por conseguinte, não apresenta o 

detalhamento quanto à forma como deve se dar a participação 

das empresas reunidas em consórcio. 

Entretanto, a resposta da Comissão de Licitação que 

autorizou a participação de consórcios, deixou muito claro que 

tal participação estava condicionada ao atendimento das 

determinações legais para tal condição, como também já 

detalhado aqui nesta peça. 

Assim sendo, a consorciada que tem participação de 

30% do consórcio, precisa ter 30% do capital social exigido 

para a licitante individual, o que representa R$ 2.986.153,02. 

Muito mais do que os insuficientes R$ 1.200.000,00 que a 

Combrasen tem 

• Capital social exigido para a licitante individual  =  R$ 9.953.843,40 

• Participação da Combrasen no consórcio  =  30% 

• Capital necessário para a Combrasen  =  R$ 9.953.843,40  x  30% 

• Capital necessário para a Combrasen  =  R$ 2.986.153,02 

Isso sem incluir os 30% da quantidade exigida do 

licitante individual, que é imposto para o consórcio, o que 

passaria a exigência de capital social para a Combrasen para 

R$ 3.881.998,92. 
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Muito importante sobressaltar que essa competente 

Comissão de Licitação já eliminou uma das interessadas 

exatamente por não cumprir a exigência de capital social feita 

no item 3.1.e do instrumento convocatório.  

Assim consta na ata do dia 11 de julho de 2019: 

Após análise, a Comissão decidiu, por unanimidade, pelo 
impedimento da participação da empresa RAC 
ENGENHARIAS/A por apresentar Capital Social inferior ao 
exigido no edital (item 3.1, “e”).  

Manter a habilitação do Consórcio Concretiza 

Combrasen, mesmo a consorciada Combrasen não atendendo 

ao item 3.1.e do edital, fere de morte o princípio da vinculação 

ao edital e também ao princípio da isonomia, visto que essa 

mesma Comissão, por decisão unânime, já se posicionou, 

corretamente, a respeito da eliminação daquele que não 

cumpre tal dispositivo editalício. 

c. A questão do valor dos contratos e o percentual 

executado 

Nenhuma das duas consorciadas atendeu ao item 

5.3.4.e do edital que exige a apresentação dos valores dos 

contratos em andamento e também dos percentuais já 

executados de cada. 

Nem a Concretiza, nem a Combrasen, apresentaram 

essas duas informações exigidas no diploma editalício, em 

descumprimento ao que foi imposto no instrumento 

convocatório. 

A declaração apresentada pela Concretiza (p. 475 do 

arquivo em PDF) indica apenas o órgão, o número do contrato, 

o início, a conclusão e o valor do saldo do contrato. 

A declaração juntada pela Combrasen (p. 205 do 

arquivo em PDF) igualmente indica apenas as mesmas 

informações do órgão, o número do contrato, o início, a 

conclusão e o valor do saldo do contrato. 

Não foi cumprido, portanto, a exigência do 

instrumento convocatório de informar o valor do contrato e o 
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percentual executado, portanto o Consórcio Concretiza 

Combrasen, também por isso, precisa ser inabilitado. 

d. A questão da declaração de trabalho infantil 

O item 5.3.5.c do edital, em cumprimento ao que 

ordena o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, exige que as 

empresas apresentem uma declaração de fiel observância do 

disposto no artigo 7°, XXXIII da Constituição Federal, que trata 

do trabalho infantil. 

As empresas consorciadas não apresentaram tal 

declaração, de que elas não mantém trabalhadores nas 

condições vetadas pela Constituição. 

Ao invés disso, foi feita uma única declaração pelo 

Consórcio Concretiza - Combrasen (p. 506 do arquivo em PDF), 

declarando que o tal consórcio não tem, no seu quadro de 

empregados trabalhadores, menor de 16 anos de idade, exceto 

maiores de 14 anos, na condição de aprendiz.  

É óbvio que aquele Consórcio não terá nenhuma 

criança ou adolescente trabalhando no seu quadro de 

empregados, pois o Consórcio nem sequer foi efetivamente 

constituído. A declaração apresentada pelo Consórcio e nada é 

a mesma coisa. Não foi isso que o edital exigiu e muito menos a 

intenção do legislador. 

Quem deveria apresentar essa declaração é cada uma 

das consorciadas, como está expresso no inciso III do artigo 33 

da Lei 8.666/1993,  

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de 
empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 
normas: 
[...] 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 
a 31 desta Lei POR PARTE DE CADA CONSORCIADO , 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 
somatório dos quantitativos de cada consorciado,  e, para 
efeito de qualif icação econômico-financeira, o somatório 
dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, podendo a Administração 
estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 
(trinta por cento) dos valores ex igidos para licitante 
individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 
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compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 
empresas assim definidas em lei; (grifou-se) 

Sem que cada uma das consorciadas apresentem essa 

declaração, não está cumprida o ordenamento do item 5.3.5.c 

do edital, consequentemente, não pode ser esse Consórcio 

habilitado para esta Concorrência, sem que se rasgue vários 

dos princípios que norteiam o certame licitatório. 

2.4. QUANTO À EHS 

a. A questão da recuperação judicial 

O item 5.3.4.a do edital exige a apresentação da 

certidão negativa de falência e de recuperação judicial para a 

qualificação econômico financeira da licitante. 

Na comarca de Goiânia, onde a EHS tem sede, o Poder 

Judiciário expede uma certidão para falência e uma outra para 

recuperação judicial, como pode ser verificado em todas as 

demais licitantes que tem sede em Goiânia e assim 

apresentaram suas certidões, como, por exemplo, a Norte 

Locação e Comércio de Serviço Eireli. 

Destaque a certidão de falência da Norte (p. 99 do 

arquivo em PDF): 

 

Destaque a certidão de Recuperação Judicial da Norte 

(p. 101 do arquivo em PDF): 

 

Importante registrar ainda que a exigência editalícia 

ao impor a obrigação de apresentar certidão negativa de 
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falência, concordata ou recuperação judicial, não está 

permitindo a apresentação de qualquer uma delas. 

Como a exigência é de negação - “certidão negativa” - 

o “ou” que aparece no dispositivo editalício , desrespeitado pela 

EHS, é complementar e não alternativo, ou seja, precisa ser a 

certidão negativa tanto para falência quanto para recuperação 

judicial. 

Está cabalmente demonstrado o descumprimento do 

item 5.3.4.a do instrumento convocatório pela EHS. Dessa 

forma, a única decisão compatível com o princípio da 

vinculação ao edital é a inabilitação daquela licitante. 

b. A questão da CAT para elevador 

Para atendimento ao item 5.3.3.d.3 do edital que trata 

da comprovação de experiência de um engenheiro mecânico na 

execução de elevadores, a empresa EHS apresentou o atestado 

e a Certidão de Acervo Técnico - CAT do Eng. Mec. Silvoney 

Moraes Dutra. 

Como pode ser verificado na CAT n° 102019000342 

(fls. 206 da documentação da EHS) essa certidão é para a 

atividade “SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO”, ou seja, a 

documentação apresentada pela EHS não comprova a execução 

de elevador, mas tão somente a supervisão de tal serviço. 

Assim está certificado pelo CREA na CAT ora 

combatida: 

 

Em uma CAT capaz de demonstrar, de fato, a 

capacidade técnico profissional para a execução de uma 

atividade consta “ATUAÇÃO EXECUÇÃO”, como, diga- se 

passagem, foi apresentado pelo mesmo profissional para 

cumprir a exigência quanto à execução de ar condicionado (fls. 

209 da documentação da EHS). 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

el
ip

e 
C

es
ar

 L
ap

a 
Bo

se
lli.

 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//o

ab
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 B

2C
1-

8D
94

-B
5C

0-
E0

48
.



 

20 

 

Assim é a certificação do CREA que pode ser aceita: 

 

Nota-se, claramente, que a EHS não demonstrou a 

capacidade técnica profissional exigida no instrumento 

convocatório para comprovar a experiência na execução de 

elevadores, o que implica na inabilitação daquela empresa. 

2.5. QUANTO À ELMO  

a. A questão do atestado do Banana Shopping 

Para alcançar a qualificação técnica exigida no edital 

a Elmo apresentou um atestado (fls. 73 da documentação da 

Elmo) no qual consta um logotipo indicando “Banana 

Shopping”. Mas não há naquele atestado a razão social nem o 

CNPJ do emitente, sendo impossível, portanto, identificar quem 

realmente está atestado a capacidade técnica da licitante Elmo. 

Examinando a CAT (fls. 71 da documentação da Elmo)  

referente a esse atestado nota-se que o proprietário é a própria 

Elmo. Ou seja, é um atestado da Elmo para a Elmo. 

Essa constatação fica ainda mais evidente, quando se 

verifica quem assina o atestado que declara ter a Elmo 

capacidade técnica. O signatário do pretenso atestado é o 

Jehovah Elmo Pinheiro (fls. 93 da documentação da Elmo) que 

é o sócio majoritário, com mais de 99,99% das cotas do capital 

(fls. 15 da documentação da Elmo) da Elmo Engenharia Ltda. 

Evidentemente um atestado que comprove a 

capacidade técnica da empresa e do profissional, por óbvio não 

pode ser emitido por ele mesmo.  
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A impossibilidade de aproveitamento de atestados 

emitidos pela própria pessoa é tema pacificado na doutrina, 

como se verifica, por exemplo no didático posicionamento de 

Valéria Costa5:  

Quem pode emitir o atestado de capacidade técnica? 
O atestado de capacidade técnica EMITIDO PELA 
PRÓPRIA LICITANTE é aceito? 
DEFINITIVAMENTE NÃO! 
Também não poderá ser fornecido por pessoa física . 
Somente será aceito o atestado de capacidade técnica 
emitido por pessoa jurídica de direito privado ou público a 
quem sua empresa já tenha prestado serviços ou vendido 
produtos. 
Lembrando que são proibidas as exigências de atestados 
emitidos apenas por outros órgãos públicos. (grifou-se) 

Na mesma linha vem também o entendimento de 

Marcel Ribeiro6, que não admite, sequer a ligação entre a 

empresa emitente do atestado e a que está recebendo o tal 

atestado, situação muito mais branda que a verificada no caso 

da Elmo, em que é o próprio profissional que atesta a 

capacidade técnica dele. 

Quem pode emitir o atestado? 
O atestado de capacidade técnica precisa ser emitido 
por uma instituição independente QUE NÃO TENHA 
LIGAÇÃO COM A SUA EMPRESA. O emitente pode ser 
uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado.  
Pode-se buscar por clientes que sua empresa já tenha 
prestado serviço, e a partir de aí elaborar um atestado. A 
fim de formalizar o documento, é importante que seja feito 
o registro do mesmo junto ao CREA. (grifou-se) 

Assim, não pode ser aceito o atestado que usa o 

logotipo do Banana Shopping para parecer ser emitido por uma 

outra empresa que não a própria licitante, e como 

consequência, a Elmo deve ser inabilitada deste certame por 

não atender as exigências de qualificação técnica, além de ser 

apurada eventual fraude e aplicação das devidas sanções. 

                                       

5  COSTA, Valéria. Atestado de Capacidade Técnica para Licitações – Guia Definitivo. 
Web Licitações. Abr. 2019. Disponível em: 
<https://www.weblicitacoes.com.br/atestado-de-capacidade-tecnica-para-licitacoes/>. 
Acesso em: 20 jul. 2019. 

6  RIBEIRO, Marcel. Atestado de capacidade técnica serve para quê, afinal? Mais 
Controle, set. 2017. Disponível em: <https://maiscontroleerp.com.br/atestado-de-
capacidade-tecnica/>. Acesso em: 20 jul. 2019.  
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b. A questão do destaque nos atestados 

Em que pese o edital trazer, em negrito, a exigência de 

que parcelas de maior relevância deverão estar destacadas nos 

atestados, a Elmo não atendeu a determinação do item 

5.3.3.d.4: 

d.4 As parcelas de maior relevância acima discriminadas 
DEVERÃO ESTAR DESTACADAS nos atestados 
apresentados. (grifou-se) 

Apesar de aparentemente ser uma exigência de pouca 

relevância, neste caso concreto, a imposição editalícia é muito 

importante, posto que foram analisados milhares de páginas de 

documentos e o esforço desnecessário a que essa Comissão foi 

submetida para encontrar as informações necessárias 

demonstra, no mínimo, o pouco caso que aquela empresa tem 

com as determinações dessa Administração e já dá uma pista 

de como seria se ela viesse a ser contratada. 

c. A questão da demonstração do CCL 

Outra falha na documentação da Elmo é o 

descumprimento ao item 5.3.4.d do instrumento convocatório 

que exige a demonstração, em memorial de cálculo, dos índices 

contábeis, dentre eles o Capital Circulante Líquido - CCL. 

De fato a empresa nem sequer indicou qual é o seu 

CCL. A demonstração dos índices apresentado pela Elmo (fls. 

207 da documentação da Elmo) limita-se a indicar e 

demonstrar os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente, 

Solvência Geral e Grau de Endividamento Geral. 

Merece destaque o fato de o diploma editalício impor 

que o memorial de cálculo esteja assinado por contador 

devidamente habilitado, para que não haja dúvida quanto às 

peculiaridades contábeis que devem ser consideradas nesses 

cálculos. 

Também precisa ser enfatizado que essa competente 

Comissão, em idêntica situação, de forma muito acertada, 

inabilitou outra licitante, a Jota Ele Construções Civis S/A, 

como consta na ata do dia 11 de julho de 2019: 
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Foram inabilitadas as seguintes empresas: 1) Jota ELE  
CONSTRUÇÕES CIVIS S/A por deixar de apresentar 
fórmula obtida através da apresentação de memorial de 
cálculo devidamente assinado por contador habilitado,  
(item 5.3.4 “f”); 

Destarte, como foi inabilitada a empresa Jota Ele, é 

fundamental, para a legalidade deste certame, que o mesmo 

tratamento seja dado a empresa Elmo, que igualmente não 

cumpriu o item 5.3.4.f do edital. 

d. A questão das outras obras em andamento 

Para atender ao item 5.3.4.e do edital, que, como já 

visto, exige a indicação das outras obras e serviços em 

andamento que possam comprometer a disponibilidade 

financeira da concorrente, a Elmo apontou apenas três 

contratos, um com a Prefeitura de Goiânia, um com 

Saneamento de Goiás S/A e outra com a Fundação 

Habitacional do Exército. 

Verificando o site7 dessa licitante, foi possível verificar 

várias outras obras daquela construtora (DOC. 03), com realce 

para o prédio de apartamento “Lux Flamboyant” localizado na 

R. Terezina, 224-426 - Alto da Glória, Goiânia - GO, 74815-

710, em frete ao Shopping Flamboyant, cuja obra “está 

bastante acelerada e com previsão de entrega em 2022”, 

segundo informações dadas pelos corretores daquela empresa, 

portanto, uma obra que dificilmente passaria despercebida 

nessa cidade. 

E não é só esse prédio, o site da Elmo mostra vários 

prédios enormes, alguns já prontos e outros não. 

Enfim, a licitante omitiu informação de significativa 

importância para definir a sua disponibilidade financeira 

líquida, descumprido o item 5.3.4.e do diploma editalício, o 

que torna necessário que ela seja inabilitada desta 

concorrência. 

                                       

7  Disponível em: <http://www.elmoengenharia.com.br/obras>. Acesso em: 20 jul. 2019  
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e. A questão do percentual executado dos contratos 

Ainda quanto ao item 5.3.4.e do edital, foi 

expressamente exigido que a licitante informe o percentual já 

executado dessas outras obras que possam comprometer a sua 

disponibilidade financeira. 

Como pode ser facilmente comprovado no documento 

apresentado pela Elmo (fls. 208 da documentação da Elmo) a 

licitante não informou o percentual já executado, em notório 

descumprimento de regra imposta pelo edital elaborado por 

essa Administração. 

2.6. QUANTO À ENGEMIL 

a. A questão da responsabilidade técnica 

Segundo o contrato social (fls. 05 da documentação da 

Engemil) a responsabilidade técnica da empresa tem que ser 

exercida apenas pelos dois sócios da empresa, ou seja, o Eng. 

Regiton Queiroz de Menezes e o Eng. Matheus Antônio Militão 

de Menezes. Assim é a regra de funcionamento estabelecida 

pelos próprios sócios daquela empresa: 

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade técnica da 
empresa, para execução de obras ou serviços sujeitos a 
regulamentação legal, será exercida pelos engenheiros e 
sócios RÉGITON QUEIROZ DE MENEZES e MATHEUS 
ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES. 

Assim, por determinação contratual da própria 

Engemil, a responsabilidade técnica da empresa para a 

execução das obras só pode ser atribuída àqueles dois 

profissionais. 

Para atender ao item 5.3.b do edital a Engemil, em 

flagrante descumprimento da regra de seu próprio contrato 

social, indicou (fls. 35 da documentação da Engemil) outros 

dois profissionais para serem responsáveis técnicos pelas 

obras que esse Tribunal deseja contratar, os engenheiros 

mecânicos Iure Santiago e Quessia Rocha. 
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É inaceitável que a empresa descumpra uma regra que 

está estabelecida no seu contrato social devidamente registado 

nos órgãos competentes. 

A regra em questão do contrato social da Engemil, é 

até bastante comum em outros contratos sociais de empresas 

que atuam no ramo de engenharia, variando apenas a forma 

como a empresa pretende facultar a responsabilidade técnica 

que ela terá que assumir. 

A título de ilustração, cabe trazer a regra similar que 

consta no contrato social da Concretiza (p. 9 do arquivo de PDF 

do Consórcio Concretiza - Combrasen): 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
A responsabilidade técnica da EIRELI será exercida por 
profissional legalmente habilitado e registrado no CREA.”  

Notem que, nesse exemplo, a empresa não limitou a 

responsabilidade técnica aos sócios ou só a alguns 

profissionais. 

Resta claro que a licitante Engemil não poderia 

indicar outros responsáveis técnicos além dos dois que foram 

expressamente definidos no contrato social daquela empresa, 

portanto, não pode ser aceita a declaração de indicação dos  

responsáveis técnicos e nem mesmo a comprovação da 

capacidade operacional, uma vez que está sendo exigido que a 

comprovação seja em nome daqueles profissionais arrolados. 

b. A questão do cálculo do CCL e da DFL 

A Engemil também deixou de atender ao item 5.3.4.d 

do instrumento convocatório, porque não apresentou o 

memorial de cálculo do capital Circulante Líquido ou Capital 

de Giro 

Também falha ao não apresentar os cálculos que 

determinaram a Disponibilidade Financeira Líquida (fls. 340 e 

341 da documentação da Engemil). A empresa só colocou a 

fórmula e os dados e, o que é muito pior, não está assinado 

pelo contador, como expressamente indicado no item 5.3.4.f do 

edital. 
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Relembrando o que já foi aqui informado, a empresa 

Jota Ele foi inabilitada por essa Comissão, exatamente por esse 

motivo, o que faz com que a inabilitação da Engemil seja 

imprescindível para garantir a legalidade desse processo 

licitatório. 

2.7. QUANTO À NORTE 

a. A questão do granito 

Para tentar atender à exigência do item 5.3.3.d.1.2 do 

edital, que se refere a capacidade operacional para comprovar 

a responsabilidade técnica por obra com características 

semelhantes ao objeto deste edital, no que tange à execução de 

piso com revestimento em granito, a licitante Norte Locação 

Comércio e Serviços Eireli EPP, apresentou um atestado (p. 63 

do arquivo em PDF) de que ela já teria executado “piso em 

granito polido especial para escada e elevador” .  

Em que pese essa Administração não ter exigido 

quantidades mínimas para efeito de aceitação dos atestados, é 

evidente que quando o instrumento convocatório determina que 

a comprovação da capacidade técnica deve ser feita por obra 

com características semelhantes ao objeto deste edital, não se 

pode entender que o revestimento de escada e de elevador seja 

semelhante ao serviço de revestimento de granito que haverá 

na obra desse Tribunal. 

Assim, esse item do edital não pode ser considerado 

atendido, posto que, além de não ser similar, é de uma 

singeleza incomensurável quando comparado ao serviço que 

deverá ser executados pela licitante vencedora desta 

concorrência. 

b. A questão do vídeo 

Em situação bastante semelhante à apontada 

anteriormente, a Norte utiliza para comprovar a sua 

capacidade técnico profissional para execução de serviços de 

vídeo, exigida no item 5.3.3.d.2.3 do edital, o fornecimento de 

um projetor.  
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Assim está o detalhamento de todo o item a que se 

refere a vídeo no atestado emitido pela empresa M5 Comércio e 

serviços Eireli EPP  (p. 86 do arquivo em PDF): 

2  VÍDEO 

2.1  PROJETOR XGA X36 EPSON 3600 ANSI LUMENS   
-  UN  -  1,00 

Chega a ser ofensivo querer comprovar capacidade 

técnico profissional de um engenheiro eletricista para fazer o 

complexo sistema de vídeo que será executado na obra 

pretendida por esse Tribunal, com um atestado de que já 

forneceu um projetor XGA. 

Não é nem minimamente possível aceitar esse atestado 

como comprovação de capacidade técnica do engenheiro 

eletricista que será responsável pela obra a ser executada para 

essa Administração, o que impõe a inabilitação da Norte, 

também por descumprimento ao item 5.3.3.d.1.2 do 

instrumento convocatório. 

c. A questão das outras obras em andamento 

Para atender ao item 5.3.4.e do edital, que exige a 

indicação das outras obras e serviços em andamento que 

possam comprometer a disponibilidade financeira da 

concorrente, a Norte apontou (p. 109 do arquivo em PDF)  

apenas dois contratos, um com Detran/GO e outro com o IF 

Goiano. 

Segundo declara aquela empresa, o contrato com o 

Detran/GO seria no valor total de R$ 8.990.443,03. Informação 

que parece não ser verdadeira. 

Segundo publicação no Diário Oficial de Goiás, n° 

22.993, de 13 de fevereiro de 2019, pelo segundo aditivo do 

Contrato nº 001/2017, a que se refere a declaração da Norte, 

cujo objeto é a  prestação de serviços comuns de engenharia, 

com vigência de 12 meses a partir de 09/02/2019; tem valor 

total  de R$ 13.476.553,37 e o informado por aquela licitante é 

de apenas R$ 8.900.538,60. 
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É flagrante que a declaração das obras em andamento 

que compromete a disponibilidade Financeira da empresa Norte 

não corresponde à verdade e, portanto, não pode ser aceita 

como documento capaz de habilitar aquela empresa. 

2.8. QUANTO À PORTO BELO 

A Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda. fere 

notoriamente o item 5.3.4.c do instrumento convocatório que 

exige que a licitante tenha Capital Circulante Liquido - CCL 

maior ou igual a R$ 9.953.843,40 

5.3.4 Qualif icação econômico-financeira:  
[...] 
c) comprovação da boa situação financeira da licitante 
através dos seguintes índices: Liquidez Geral (LG),  
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) que 
deverão ser iguais ou superiores a 1; CAPITAL 
CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante – Passivo Circulante) de, NO MÍNIMO, 10% 
(dez por cento) do VALOR ESTIMADO PARA A 
CONTRATAÇÃO; (grifou-se) 

Conforme já demonstrado, o item 2.1 do edital reza 

que as despesas decorrentes desta contratação são estimadas 

em R$ 99.538.433,94, portanto, o CCL da licitante deve ser de, 

no mínimo, R$ 9.953.843,39. 
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O Capital Circulante Liquido da Porto Belo é de 

apenas R$ 8.099.859,94, como ela própria informa e 

demonstra (fls. 421 da documentação da Porto Belo): 

 

É até compreensível que, diante de tantos documentos 

e de tantas informações a serem analisadas para definir a 

habilitação dos interessado nesta concorrência, essa douta 

Comissão não tenha percebido o flagrante erro cometido pela 

Porto Belo. Incompreensível seria a manutenção desse equivoco 

agora que a questão está incontestavelmente apontada. 

2.9. QUANTO À SALVER 

a. A questão da validade da certidão do CREA 

O item 5.3.3.a do edital exige que a licitante apresente 

a certidão de registro ou inscrição junto ao CREA ou CAU, da 

empresa participante,  

Para atender essa exigência editalícia a Salver 

apresentou uma certidão de registro e quitação do CREA (fls. 

20 da documentação da Salver), na qual consta o capital social 

da empresa no valor de R$ 9.000.000,00. 

Como pode ser observado no contrato social (fls. 03 da 

documentação da Salver) apresentado pela própria empresa, o 

capital social da Salver é de R$ 11.000.000,00, valor bem 

superior ao que consta na Certidão do CREA. 

A certidão do CREA só tem validade se os dados 

constantes nela estiverem atualizados, como pode ser 

facilmente comprovado na redação daquele documento que 

assim trata a questão das modificações das informações 

contidas na certidão: 
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b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra 
qualquer modificação posterior dos elementos nela 
contidos e desde que não represente a situação correta 

ou atualização do registro. (grifou-se) 

Importante registrar que quando há aumento do 

capital social da empresa, aumenta também o valor que aquela 

empresa precisa que pagar para o CREA. Assim sendo, o fato 

de o capital social da empresa ter aumentado e ela não ter 

cumprido suas obrigações junto ao Conselho, inclusive quanto 

ao pagamento correto da anuidade, implica em uma situação 

faltosa. Não é apenas uma questão meramente formal, é uma 

notória irregularidade perante ao CREA. 

Esse tema já foi analisado pelo Judiciário8 que 

confirmou a inabilitação da empresa que apresentou certidão 

do CREA com capital social: 

2. É fato incontroverso nos autos que no momento 
indicado pelo Edital para apresentação da Certidão do 
CREA, a empresa agravante apresentou certidão emitida 
em 15/08/2012, que traz como capital social da empresa 
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  
[...] 
4. A Certidão juntada pela empresa agravante no 
momento da habilitação encontrava-se com os dados 
cadastrais desatualizados, tendo em vista que a 
atualização do capital social  ocorreu, segundo a própria 
empresa impetrante, em 2011, enquanto a certidão foi 
emitida em 15 de agosto de 2012. Tal fato torna inválida 
a certidão acarretando o descumprimento da qualif icação 
técnica prevista no edital.  
5. Ressalte-se que cabe às empresas participantes 
apresentar no momento previsto no edital da licitação 
os documentos devidamente atualizados, para 

                                       

8  TRF-5 - AG: 63654020134050000, Relator: Desembargador Federal Francisco 
Cavalcanti, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 
22/08/2013. 
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comprovar as condições que lhe são exigidas, tendo agido 
de forma correta a Comissão Especial de Licitação ao 
considerar inabilitada a empresa ora agravante.  
6. Agravo de instrumento improvido. (grifou-se) 

Mesmo no caso de a alteração ser só do endereço, o 

Judiciário9 já se posicionou favorável à inabilitação da empresa 

que apresenta a Certidão do Crea com dados desatualizados: 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPRESA 
CONCORRENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO SOCIAL. 
CERTIDÃO DO CREA. DADOS CADASTRAIS. FALTA DE 
ATUALIZAÇÃO. INVALIDADE DA CERTIDÃO. 
INABILITAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. PECULIARIDADES DO CASO 
CONCRETO DEMONSTRAM QUE A EMPRESA 
APELANTE ALTEROU O SEU ENDEREÇO SOCIAL SEM, 
NO ENTANTO, COMUNICAR AO CREA A MUDANÇA. O 
EDITAL DE LICITAÇÃO EXIGIA CERTIDÃO ATUALIZADA 
DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS JUNTO AO 
CONSELHO REGIONAL, SENDO , PORTANTO, REGULAR 
A INABILITAÇÃO OPERADA COM BASE EM CERTIDÃO 
EMITIDA COM REGISTRO DE ANTIGO  ENDEREÇO 
SOCIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (grifou-se) 

Como bem demonstrado, não pode ser mantida a 

indevida habilitação da empresa Salver que apresentou a 

certidão do CREA sem validade, como determina o próprio 

emitente, deixando portanto, de atender à exigência do item 

5.3.3.a do diploma editalício. 

b. A questão das outras obras em andamento 

Para atender ao item 5.3.4.e do edital, que exige a 

indicação das outras obras e serviços em andamento que 

possam comprometer a disponibilidade financeira da 

concorrente, a Salver Construtora e Incorporadora Ltda. 

apontou (fls. 132 da documentação da Salver) vários contratos 

em andamento que correspondem a um saldo contratual (VA) 

equivalente a R$ 49.845.036,35. 

                                       

9  TJ-DF - APC: 20100111526633 DF 0049474-19.2010.8.07.0001, Relator: Angelo 
Canducci Passareli, Data de Julgamento: 16/12/2013, 5ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2013 . p. 199.  

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 F

el
ip

e 
C

es
ar

 L
ap

a 
Bo

se
lli.

 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//o

ab
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 B

2C
1-

8D
94

-B
5C

0-
E0

48
.



 

32 

 

Com base nesse valor do Saldo contratual - VA, a 

empresa calculou a sua Disponibilidade Financeira Liquida - 

DFL, chegando a um valor suficiente para sua habilitação. 

Ocorre que a relação de contratos em andamento da 

Salver não está completa, é possível verificar, em consulta 

rápida da Internet, vários outros contratos que foram omitidos 

por aquela empresa, possivelmente para reduzir o valor do VA e 

consequentemente aumentar a DFL, que o edital exigia um 

valor mínimo para a qualificação financeira da licitante. 

A título de ilustração, nos outros contratos firmados 

pela Salver que foram omitidos na declaração apresentada 

cujas informações estão nos portais de transparência, tem-se: 

• CONTRATO n° 189/2018, firmado em 12/09/2018, com o 

MUNICÍPIO DE BLUMENAU, no valor de R$ 1.999.999,99, 

cujo objeto é a execução de Ponte em concreto armado 

protendido sobre o Ribeirão Garcia.10 

• Contrato n° CT-00027/2019/SJC-FPSC, firmado em 

29/04/2019, com o Fundo Penitenciário do Estado de Santa 

Catarina - FUPESC, no valor de R$ 23.226.637,25, cujo 

objeto é a Construção Penitenciária Industrial São Bento do 

Sul. 

• Contrato n° 032/2018ADRJE, firmado em 09/08/2018, com 

a Agência de Desenvolvimento Regional - Joinville, no valor 

de R$ 7.077.777,77, cujo objeto é a Reforma para 

readequação da área para implantação de UTI com 20 leitos 

no Hospital Regional Hans Dieter Schimidt.11 

• Contrato n° CT-00021/2018/SIE-GAB, firmado em 

06/12/2018, com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e 

Mobilidade de Santa Catarina, no valor de R$ 3.833.841,05, 

                                       

10  Página 223 da Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) de 27 de Setembro de 2018  

11  Disponível em: <http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/extratosicop? 
nutitulofiltro%5B%5D=1030733>. Acesso em: 20 jul. 2019 
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cujo objeto é a execução do viaduto sobre a rua Guilherme 

Scharf no bairro Fortaleza, trecho: BR - 470 - Vila Itoupava, 

com extensão de 72,80 m x 23,90 m, no município de 

Blumenau (SC).12 

A irregularidade na declaração das obras em 

andamento, que compromete a disponibilidade financeira da 

empresa Salver, é gritante. Dessa forma, não pode aquela 

declaração ser considerada como válida e, portanto, a empresa 

precisa ser inabilitada. 

3. DO PEDIDO 

Diante de tantas e tão relevantes falhas verificadas na 

documentação das empresas apontadas neste recurso, o julgamento 

inicial de habilitação deve ser reformado, de tal forma a inabilitar, 

também, as empresas a seguir relacionadas, pelos fatos 

exaustivamente comprovados nesta peça. 

Por todo o exposto a TECON Tecnologia em Construções 

Ltda. pede sejam inabilitadas as seguintes empresas: 

a) Construtora Anhanguera Eireli; 

b) Consórcio Ott - Ott; 

c) Consórcio Concretiza - Combrasen; 

d) EHS Construtora e Incorporadora Ltda.; 

e) Elmo Engenharia Ltda.; 

f) Engemil- Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e 

Instalações Ltda.; 

g) Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli ; 

h) Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.; e 

i) Salver Construtora e Incorporadora Ltda. 

A recorrente TECON confia plenamente na seriedade e 

competência dessa administração e assim espera a inabilitação 

                                       

12  Disponível em: <http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/extratosicop?  
nutitulofiltro%5B%5D=1031053 >. Acesso em: 20 jul. 2019.  
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dessas empresas, o que manteria o processo licitatório nos trilhos 

da legalidade. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

Felipe Boselli 

OAB/SC 29.308 

 

 

 

Anexos: 

DOC. 01 - Cópia da página do site da Anhanguera com as obras em 
andamento; 

DOC. 02 - Cópia da página do site da Ott engenharia com as obras em 
andamento; 

DOC. 03 - Cópia da página do site da Elmo com as obras. 
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Obras Home	  	Obras

Todas	as	obras Em	andamento

INSTITUTO	FEDERAL	DE	BRASILIA	–	BRASILIA/DF ALPHAVILLE	PALMAS	1	E	2	–	PALMAS/TO CENTRO	MÉDICO	MUNICIPAL	–	JATAI/GO

http://construtoraanhanguera.com.br/
http://construtoraanhanguera.com.br/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/instituto-federal-de-brasilia-brasiliadf/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/alphaville-palmas-1-e-2-palmasto/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/centro-medico-municipal-jatai-go/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/escola-sao-nicolau-puc-goianiago/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/construcao-escola-12-salas-jataigo/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/sest-senat-itumbiara-go/


Obras	Concluídas

 TURISMO	E	MINERAÇÃO	CALDAS	LTDA

“ESCOLA	SÃO	NICOLAU”	PUC–	GOIÂNIA/GO CONSTRUÇÃO	ESCOLA	12	SALAS	–	JATAÍ/GO

SEST	SENAT	–	ITUMBIARA	–	GO

CENTRO	MÉDICO	MUNICIPAL	–	BLOCO	B/C	–

JATAÍ/GO

Inst.	Nac.	de	Criminalística	–	Brasília/DF

HOSP.	MATERNO	INFANTIL	–	RIO	VERDE/GO

http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/escola-sao-nicolau-puc-goianiago/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/construcao-escola-12-salas-jataigo/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/sest-senat-itumbiara-go/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/centro-medico-municipal-bloco-bc-jataigo/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/lago-das-rosas/
http://construtoraanhanguera.com.br/portfolio-item/hospital-materno-infantil-rio-verde-go/


Execução	dos	serviços	de	construção	de	um	centro	de	convenções	multifuncional	com	4	(quatro)	pavimentos	com	ára	total	de	3.369,95	m².

Caldas	Novas/GO

 TURISMO	E	MINERAÇÃO	CALDAS	LTDA

 POLITEC	LTDA

 POLITEC	LTDA

 TURISMO	E	MINERAÇÃO	CALDAS	LTDA

 EMPRESA	BRASILEIRA	DE	PESQUISA	AGROPECUÁRIA	-	EMBRAPA

 PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	LIMEIRA



 FUNDAÇÃO	EUCLIDES	DA	CUNHA	DE	APOIO	INSTITUCIONAL	À	UFF	-	FEC

 INSTITUTO	FEDERAL	DE	EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	DE	GOIÁS

 INSTITUTO	FEDERAL	DE	EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	DE	GOIÁS

 INSTITUTO	FEDERAL	DE	EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	DE	GOIÁS

 INSTITUTO	FEDERAL	DE	EDUCAÇÃO,	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	DE	GOIÁS



OTT	Engenharia	>	Áreas	de	Atuação	>	Edifícios	Comerciais	>	Hospital	de	Clínicas	da	Faculdade	de	Medicina	de
Botucatu

Hospital	de	Clínicas	da	Faculdade	de	Medicina	de	Botucatu

Cliente:	Faculdade	de	Medicina	de	Botucatu	-	UNESP

Endereço:

Descrição:	Elaboração	e	Construção	de	todos	os	projetos

Status:	Obra	em	Andamento

Características:

Construção	do	edifício	para	abrigar	o	Ambulatório	de	Especialidades	do	Hospital	de	Clínicas	da
Faculdade	 de	 Medicina	 de	 Botucatu	 -	 UNESP	 assim	 como	 a	 elaboração	 de	 todos	 os	 projetos
executivos	e	legais	para	a	perfeita	execução	das	obras.

HOME

A	CONSTRUTORA

ÁREAS	DE	ATUAÇÃO

OBRAS

OBRAS	EM	ANDAMENTO
OBRAS	REALIZADAS

CONTATO

http://www.ottengenharia.com.br/
http://www.ottengenharia.com.br/areas-de-atuacao/
http://www.ottengenharia.com.br/areas/edificios-comerciais/
http://www.ottengenharia.com.br/wp-content/uploads/2015/06/hosp_botucatu.jpg
http://www.ottengenharia.com.br/wp-content/uploads/MAX_0038.jpg
http://www.ottengenharia.com.br/
http://www.ottengenharia.com.br/
http://www.ottengenharia.com.br/a-construtora/
http://www.ottengenharia.com.br/areas-de-atuacao/
http://www.ottengenharia.com.br/obras-em-andamento/
http://www.ottengenharia.com.br/obras-realizadas/
http://www.ottengenharia.com.br/contato/


Rua	Mal.	José	Bernardino	Bormann,	1258,	Sobreloja	|	Bigorrilho	–	Curitiba-PR

80730-350			–		Fone:	(41)	3335-3366	–	ott@ottengenharia.com.br

http://www.ottengenharia.com.br/wp-content/uploads/MAX_0048.jpg
http://www.ottengenharia.com.br/wp-content/uploads/MAX_0008.jpg
http://www.ottengenharia.com.br/wp-content/uploads/MAX_0025.jpg


Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você

DESTAQUES

Goiânia	-	GO

RESIDENCIAL	PADRE	PEREIRA
Servidor(a)	municipal,	essa	é	a	sua	chance	de	conquistar	o	seu
apê	na	região	que	mais	cresce	em	Goiânia!
Aptos	2Q	c/	varanda

VER	

SAIB

Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

DESTAQUES

Goiânia	-	GO

LUX	FLAMBOYANT
Em	frente	ao	Shopping	Flamboyant.
Perto	de	tudo	que	sua	família	precisa.

VER	

SAIB

Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

DESTAQUES

Brasília	-	DF

SONNATA	RESIDENCIAL
Descubra	a	so�sticação	no	Sudoeste.	Completo	em	todos	os
níveis.
Já	é	realidade.	Mude	já

VER	

SAIB

DESTAQUES

Goiânia	-	GO

LUX	HOME	DESIGN
Seu	compacto	de	alto	padrão	no	melhor	do	encontro	do	Bueno
com	o	Marista.
1Q	de	38	a	45	m²
2Q	com	1	suíte	de	62	a	73	m²
Já	entregue!

VER	

SAIB

TIPOS	DE	IMÓVEIS

Destaques

Prontos

Foram	encontrados	24	imóveis

IMÓVEIS Pá

HOME	 A	ELMO	 IMÓVEIS	 OBRAS	 ESPAÇO	DO	CLIENTE	 ESPAÇO	DO	CORRETOR	 NOVIDADES	 ATENDIMENTO procure	por	imóveis

ATENDIMENTO
POR	E-MAIL

LIGAMOS
PRA	VOCÊ

FALE	COM
O	CORRETOR
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Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

DESTAQUES

Palmas	-	TO

SUPRÊME	DU	PARC
Uma	vida	incrível.	Como	você	sempre	desejou
O	3	suítes	mais	completo	do	Parque	Cesamar,	na	404	SUL

VER	

SAIB

CENTRAL	DE	ATENDIMENTO

Goiânia:	(62)	3110-5656	|	Brasília:	(61)	99343-8148	|	Palmas:	(63)	3215-2535

Atendimento	a	Clientes

Espaço	Elmo	Goiânia
Alameda	Ricardo	Paranhos,	
quadra	227	lote	3,	Setor	Marista
Goiânia	-	Goiás,	CEP	74.180-050
Telefone:	+55	(62)	3110-5656

Espaço	Elmo	Palmas
Quadra	Arse	21,	
Alameda	das	Emas	
Cj.	HM-02	lt.	3-C,	Loja	1,
Ed.	Century	21	Residence
CEP:	77.020-468	-	Palmas/TO
Telefone:	+55	(63)	3215-2535

Sede	administrativa
Avenida	T-2,	nº	1258
Setor	Bueno
Goiânia	-	Goiás,	CEP	74.215-005

Todas	as	imagens	são	meramente	ilustrativas.
©	2019	Elmo	Engenharia	e	Incorporações.
Todos	os	direitos	reservados.

SOBRE	A	ELMO
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Cadastre-se!

Receba	novidades	da	Elmo	no	seu	e-mail.

1 2 3 4 5 Próxima

Seu nome Seu e-mail ENVIAR

AGENDE
UMA	VISITA

ATENDIMENTO
POR	E-MAIL

LIGAMOS
PRA	VOCÊ
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PRONTOS

Palmas	-	TO

CENTURY	21	RESIDENCE

A	evolução	do	conceito	de	morar	bem. VER	

SAIB

PRONTOS

Palmas	-	TO

RESERVA	DU	PARC

33	pavimentos	de	apartamentos	single,	duplex	e	coberturas VER	

SAIB

PRONTOS

Águas	Claras	-	DF

E-BUSINESS	ÁGUAS	CLARAS

O	primeiro	edifício	comercial	de	alto	padrão	de	Águas	Claras	está
pronto.
Últimas	unidades	a	venda.	
Salas	a	partir	de	40	m².

VER	

SAIB

PRONTOS

Palmas	-	TO

RESIDENCIAL	TEREZA	AYRES

O	Residencial	Tereza	Ayres	inaugurou	um	novo	tempo	imobiliário
em	Palmas/TO,	com	um	projeto	que	alia	tecnologia,	elegância	e
so�sticação	do	estilo	neoclássico.

VER	

SAIB

PRONTOS

Águas	Claras	-	DF

SOLAR	MONTPARNASSE

O	Solar	Montparnasse	tem	sua	localização	como	grande
diferencial	uma	das	quadras	mais	altas	e	tranquilas	de	Águas
Claras	.	O	morador	poderá	destinar	a	seu	apartamento	vários
tipos	de	planta	adequando	ao	seu	estilo	de	vida.	De	arquitetura
em	estilo	neoclássico,	o	projeto	se	destaca	pela	sua	imponência	e
so�sticação,	tudo	isso	decorado	com	um	lindo	paisagismo.

VER	

SAIB

TIPOS	DE	IMÓVEIS

Destaques

Prontos

Foram	encontrados	24	imóveis

IMÓVEIS Pá

HOME	 A	ELMO	 IMÓVEIS	 OBRAS	 ESPAÇO	DO	CLIENTE	 ESPAÇO	DO	CORRETOR	 NOVIDADES	 ATENDIMENTO procure	por	imóveis

ATENDIMENTO
POR	E-MAIL

LIGAMOS
PRA	VOCÊ

FALE	COM
O	CORRETOR
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PRONTOS

Goiânia	-	GO

STUDIO	ALL	APART	RESIDENCE

Concebido	para	atender	clientes	que	buscam	localização
estratégica,	baixo	custo	condominial,	aliado	a	toda	praticidade	e
lazer	dos	grandes	condomínios	verticais.

VER	

SAIB

PRONTOS

Águas	Claras	-	DF

RESIDENCIAL	MONTPELLIER

O	exuberante	projeto	de	arquitetura	cheio	de	estilo,	com	detalhes
bem	acabados	e	harmônicos	marca	o	Residencial	Montpellier.

SAIB

PRONTOS

Águas	Claras	-	DF

RESIDENCIAL	CARLOS	GOMES

O	residencial	Carlos	Gomes	é	o	primeiro	condomínio	vertical
executado	pela	Elmo	Engenharia	em	parceria	com	a	Vega
Construtora.	Lançado	em	março	de	2002,	está	localizado	em
Águas	Claras	bairro	no	entorno	de	Brasília	que	mais	cresceu	nos
últimos	10	anos.

SAIB

PRONTOS

Goiânia	-	GO

BARRA	DA	TIJUCA

Localizado	às	margens	da	GO-060,	Rodovia	dos	Romeiros	(saída
para	Trindade),	a	apenas	3	minutos	do	terminal	Padre	Pelágio.

SAIB

PRONTOS

Anápolis	-	GO

SETOR	SUMMERVILLE

O	primeiro	bairro	planejado	de	Anápolis/GO,	com	infraestrutura
completa	e	conforto	de	condomínio	fechado.

VER	

SAIB

TIPOS	DE	IMÓVEIS

Destaques

Prontos

Foram	encontrados	24	imóveis

IMÓVEIS Pá

HOME	 A	ELMO	 IMÓVEIS	 OBRAS	 ESPAÇO	DO	CLIENTE	 ESPAÇO	DO	CORRETOR	 NOVIDADES	 ATENDIMENTO procure	por	imóveis

ATENDIMENTO
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LIGAMOS
PRA	VOCÊ

FALE	COM
O	CORRETOR
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PRONTOS

Cuiabá	-	MT

TROPICALVILLE

Um	novo	conceito	de	loteamento	na	cidade	de	Cuiabá/MT.
SAIB

Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

DESTAQUES

Aparecida	de	Goiânia	-	GO

E-BUSINESS	RIO	VERDE

Sair	do	aluguel	ou	investir	com	valorização?	Faça	os	dois!
Lojas	e	salas	comerciais	na	região	que	mais	cresce	entre	Goiânia
e	Aparecida,	na	Av.	Rio	Verde	em	frente	ao	Buriti	Shopping.

VER	

SAIB

PRONTOS

Cuiabá	-	MT

FLORAIS	CUIABÁ

Primeiro	condomínio	horizontal	de	lotes	de	grande	porte	na
capital.

SAIB

Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

PRONTOS

Palmas	-	TO

L'ETOILE	DU	PARC

Pronto	para	morar!	
4	suítes	alto	padrão	na	404	Sul,	em	frente	ao	Parque	Cesamar.
Últimas	unidades.

VER	

SAIB

TIPOS	DE	IMÓVEIS

Destaques

Prontos

Foram	encontrados	24	imóveis

IMÓVEIS Pá

HOME	 A	ELMO	 IMÓVEIS	 OBRAS	 ESPAÇO	DO	CLIENTE	 ESPAÇO	DO	CORRETOR	 NOVIDADES	 ATENDIMENTO procure	por	imóveis

ATENDIMENTO
POR	E-MAIL

LIGAMOS
PRA	VOCÊ

FALE	COM
O	CORRETOR
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PRONTOS

Anápolis	-	GO

RESIDENCIAL	SUNFLOWER

Primeiro	condomínio	horizontal	de	lotes	da	cidade	de	Anápolis,
com	vários	prêmios	de	inovação	no	mercado	imobiliário

SAIB

CENTRAL	DE	ATENDIMENTO

Goiânia:	(62)	3110-5656	|	Brasília:	(61)	99343-8148	|	Palmas:	(63)	3215-2535

Atendimento	a	Clientes

Espaço	Elmo	Goiânia
Alameda	Ricardo	Paranhos,	
quadra	227	lote	3,	Setor	Marista
Goiânia	-	Goiás,	CEP	74.180-050
Telefone:	+55	(62)	3110-5656

Espaço	Elmo	Palmas
Quadra	Arse	21,	
Alameda	das	Emas	
Cj.	HM-02	lt.	3-C,	Loja	1,
Ed.	Century	21	Residence
CEP:	77.020-468	-	Palmas/TO
Telefone:	+55	(63)	3215-2535

Sede	administrativa
Avenida	T-2,	nº	1258
Setor	Bueno
Goiânia	-	Goiás,	CEP	74.215-005

Todas	as	imagens	são	meramente	ilustrativas.
©	2019	Elmo	Engenharia	e	Incorporações.
Todos	os	direitos	reservados.

SOBRE	A	ELMO
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Construindo	sonhos

Qualidade

Estrutura

Trabalhe	Conosco

Central	e	Atendimento
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Saneamento

Infraestrutura	e
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Obra	Civil

Shopping	Center
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Receba	novidades	da	Elmo	no	seu	e-mail.
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PRONTOS

Goiânia	-	GO

TROPICALVILLE	GOIÂNIA
Lançado	em	outubro	de	1999,	o	Tropicalville	Goiânia	teve	todos
os	seus	terrenos	comercializados	em	apenas	17	dias.

SAIB

Atendimento	por	e-mail Ligamos	pra	você Agende	uma	visita

DESTAQUES

Palmas	-	TO

ARTE	21	RESIDENCE
Um	brinde	à	arte	de	viver	bem.	Comodidade,	praticidade,
segurança	e	facilidade	se	encontram	em	um	único	lugar,	na
Quadra	21.	ÚLTIMAS	UNIDADES,	apartamentos	de	166m²	até
325m²

VER	

SAIB

PRONTOS

Goiânia	-	GO

RESIDENCIAL	VIZCAYA
Condomínio	horizontal	foi	a	primeira	incorporação	da	Elmo

SAIB

PRONTOS

Goiânia	-	GO

BANANA	SHOPPING
O	shopping	do	centro	de	Goiânia VER	

SAIB

TIPOS	DE	IMÓVEIS

Destaques

Prontos

CENTRAL	DE	ATENDIMENTO

Foram	encontrados	24	imóveis

Anterior 1 2 3 4 5

IMÓVEIS Pá

HOME	 A	ELMO	 IMÓVEIS	 OBRAS	 ESPAÇO	DO	CLIENTE	 ESPAÇO	DO	CORRETOR	 NOVIDADES	 ATENDIMENTO procure	por	imóveis

ATENDIMENTO
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O	CORRETOR
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Jardim de Amorim 

-Advocacia e Consultoria Jurídica - 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE GOIÁS 

Ref. 
Concorrência no 025/2019 
Processo administrativo no 201811000137492 

VEGA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 02.342.988/0001-00, estabelecida à Av. 

Rio Verde, Ed. E-Business, 240  Pavimento Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia - 

GO, CEP 74835-270, representada legalmente por Renato de Sousa Correia, 

brasileiro, casado, empresário, portador da CI n° 1.350.804 - SPTC/GO-2a via, 

inscrito no CPF sob o n° 360.300.721-91, residente e domiciliado nesta capital, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO em face da decisão prolatada pela douta Comissão 

Permanente de Licitação consistente na inabilitação da empresa recorrente em sede 

da Concorrência no 025/2019, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

1. DOS FATOS 

Trata-se de procedimento licitatário, na modalidade 

concorrência, destinado à contratação de empresa para a execução da obra de 

reforma do bloco "B" do complexo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

Brasília i Goiânia 

numictoramodmjur.adv.br  
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- Advocacia e Consultoria Jurídica - 

No dia 11/07/2019, foi realizada a sessão pública para 

análise da documentação de habilitação dos licitantes concorrentes, tendo a douta 

Comissão Permanente de Licitação pugnado pela inabilitação da empresa recorrente 

"por deixar de apresentar a capacitação do engenheiro mecânico (item 5.3.3 "d") 

(sic)". 

A bem da verdade, a despeito de não ter sido 

explicitado de forma clara na referida ata, durante a análise da documentação das 

empresas participantes, os membros da Comissão, após certa divergência 

interna, informaram que a inabilitação da VEGA CONSTRUTORA LTDA se 

deu pelo fato da comprovação das duas parcelas de capacidade técnico-

profissional estabelecidas na alínea "d.3" do item 5.3.3 do edital 

("instalação de elevadores" e "instalação de central de ar-condicionado") 

ter se dado a partir da indicação e do acervo técnico de 02 (dois) 

Engenheiros Mecânicos, porquanto, no entender daquele colegiado, tal 

comprovação, necessariamente, deveria ser feita em relação a apenas 01 

(um) único Engenheiro Mecânico. 

Com efeito, face ao evidente erro de direito na 

condução da sessão de análise da documentação habilitatória no certame em 

questão, como se verá adiante, faz-se necessária a reforma da decisão prolatada 

na Ata lavrada em 11/07/2019. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A REFORMA DA DECISÃO DE 
INABILITAÇÃO DA EMPRESA VEGA CONSTRUTORA LTDA 

2.1. DO PLENO ATENDIMENTO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DE 
QUE TRATA A ALÍNEA "D.3" DO ITEM 5.3.3 DO EDITAL POR PARTE DA VEGA 
CONSTRUTORA LTDA 

Em vista do teor das exigências de qualificação técnico-

profissional constantes das alíneas "b" e "d.3" do item 5.3.3 do edital, a VEGA 

CONSTRUTORA LTDA apresentou Certidão de Registro e Quitação, expedida pelo 

CREA/GO, na qual constam COMO responsáveis técnicos da empresa, os 

Engenheiros indicados para serem os responsáveis pela obra objeto desse certame: 

Brasília Goiânia 

wn.victoramorim.juradv.br  
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-Advocacia e Consultoria Jurídica - 

• RENATO DE SOUSA CORREIA - Engenheiro Civil 

• JOSÉ GONÇALVES VIEIRA FILHO - Engenheiro Civil 

• RICARDO DE SOUSA CORREIA - Engenheiro Civil 

• ALFREDO CONTI RIBEIRO - Engenheiro Eletricista e Civil 

• LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES QUEIROZ - Engenheiro Mecânico 

• JOSÉ SARTO ALENCAR BRAYNER - Engenheiro Mecânico 

Assim, de acordo com a possibilidade aventada no 

certame, foram indicados 02 (dois) Engenheiros Mecânicos, que integram o 

quadro de responsáveis técnicos da Recorrente, para responderem pela 

obra objeto desta licitação, quais sejam: LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES 

QUEIROZ (CREA 6797/D-GO) e JOSÉ SARTO ALENCAR BRAYNER (CREA 

13569/ D-G0). 

Em atenção à indicação feita, nos termos da alínea 

"d.3" do item 5.3.3 do ato convocatório, foram apresentados, no envelope de 

habilitação da Recorrente, os respectivos acervos técnicos de cada um dos 

Engenheiros Mecânicos citados. 

Na CAT no 1.465/2012 e na CAT n° 1.678/2012, 

emitida pelo CREA/DF, restou comprovada a capacidade técnica do engenheiro 

LUÍS HENRIQUE GUIMARÃES QUEIROZ, um dos engenheiros mecânicos 

indicados por esta Recorrente como responsável pela obra objeto deste certame, 

para atender à exigência do edital de "instalação de central de ar-

condicionado". Vejamos: 

Brasília iGoiânia 

www.vIctoramorim.Jur.adv.br  
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Ademais, para comprovação de "instalação de 

elevadores", a Recorrente apresentou CAT no 0268/2004 e a CAT n° 

1651/2004, emitida pelo CREA/DF em nome de JOSÉ SARTO ALENCAR 

BRAYNER, segundo Engenheiro Mecânico indicado para responder pela obra 

deste certame, restando assim comprovado o atendimento às exigências do edital. 

Vejamos o documento: 

Brasiliai Goiânia 

vaw.i.victoramorimjur.adv.br  
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SGAS Q. 901 Lota 72, Fone (61) 321-3001, FAX (61) 
321-1581 - CEP 70390-010 

BRASILIA-DP 
documentacao@cresdf.org.br  

oeve.o•adfor0.br  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO No 0268/2004 

CERT/r/C0 que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado: 

ART NO 000247/2001 

OBJETO DO CONTRATO: 

 

REGISTRADA EM 09/01/2001 

 

FORNECIMENTO, /ESVOAÇA° E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
DOS ELEVADORES COM SISTEMA COMPUTADORIZADOS DE CONTROLE, SOFTWARES DE ACCOUWERAMENTO 
C/LIBERAÇÃO P/EXECUÇÃO APÔS APROVAÇÃO DE PROJANECUTIVO CFE ITEM K CLAUSULA 3e 
CONTRATO. INCLUSÃO DO PROF. DF-8274/D, REGISTRADO EM 20/03/2001. INCLUSÃO DO PROF. 
DF-7929/D. REGISTRADO EM 20/03/2001.SUBSTITUIÇÃO DE ART REGISTRADA- EM 21/12/2001. 03 
(TRÊS) ADITIVOS REGISTRADOS EM 02/07/2001. 

PROBISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TSCNICO(S) PELA OBRA/ 
SERVIÇO: 

a( Nome: JUVENAL ANTUNES PEREIRA JUNIOR 
Carteira N': DF-000000007929/D 
Titulo: ENGENHEIRO RECANTO°. 
Atribuições: RES 218/73 ART 12. 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

1,1 Nome: FERNANDO JOSE FONSECA NUNES 
Carteira N°: DF-000000008274/D 
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA. 
AtribuiçSes: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09. 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

C) Nome: JOSE SARTO ALENCAR BRAYMER 
Carteira N°: DF-000000009411/D 
Titulo: ENGENHEIRO MECÂNICO. 
Atribuições: RES 218/73 ART 12. 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

CONTRATANTE: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO -E GESTÃO 

7l ‘r 
q' SU 	DE MOURA SOUZA 
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Assim, conforme restou demonstrado, a Recorrente 

atendeu a todas as exigências do edital, em especial as parcelas de maior 

relevância técnico-operacional estabelecidas na alínea "d.3" do item 5.3.3. 
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Corroborando com esse entendimento, o item 5.3.3.1 

do edital, em análise conjunta com o disposto na alínea "b" do item 5.3.3, reforça 

que poderá ser indicado mais de um engenheiro como responsável técnico pela 

obra, devendo para tanto, ser comprovada a capacidade técnica-profissional de 

cada um deles. 

5.3.3.1 Caso a empresa participante indique mais de um 
responsável técnico para acompanhamento de cada uma das 
obras objeto desta licitação, deverá comprovar a capacidade 
técnico-profissional, nos termos do item 5.3.3 letra "d", de 
cada um deles. Caso não comprove a capacidade técnico 
profissional de todos os indicados, considerar-se-ão como 
responsáveis técnicos indicados, somente aqueles que atenderem 
às exigências deste edital. 

Destarte, como demonstrado acima, ao indicar os 02 

(dois) Engenheiros Mecânicos a VEGA CONSTRUTORA LTDA, em 

conformidade com o edital da Concorrência no 025/2019. comprovou que 

cada um deles Possui a capacidade técnico-profissional pertinente à sua  

especialidade, sendo 01 (um) Engenheiro Mecânico com acervo técnico 

relativo à "instalação de elevadores" (JOSÉ SARTO ALENCAR BRAYNER) e 

01 (um) Engenheiro Mecânico com acervo técnico relativo à "instalação de 

central de ar-condicionado" (LUÍS HENRIOUE GUIMARÃES OUEIROZ). 

2.2. ILEGALIDADE CONSISTENTE NA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA 
QUANTO À CONCENTRAÇÃO, EM APENAS UM ÚNICO PROFISSIONAL DA 
COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL ESTABELECIDA 
NO ITEM 5.3.3 DO EDITAL 

Consoante descrito na narrativa dos fatos, a empresa 

recorrente foi considerada inabilitada no certame por um único motivo: ter 

comprovado o atendimento às duas parcelas de capacidade técnico-profissional 

estabelecidas na alínea "d.3" do item 5.3.3 do edital ("instalação de elevadores" e 

"instalação de central de ar-condicionado") através da indicação e do acervo técnico 

de 02 (dois) Engenheiros Mecânicos, e não a partir de um único Engenheiro 

Mecânico, como entende a CPL do Ti/GO. 

BresMaiGolânia 
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De se notar, preliminarmente, que a decisão da CPL 

não se fundamenta em dispositivo objetivo e expresso do ato convocatório, 

de modo que a aventada exigência decorre de interpretação assaz 

restritiva e, até mesmo, contrária à lógica redacional da alínea "b" do item 

5.3.3 do ato convocatório. 

Para tanto, vejamos o teor das exigências editalicias no 

que tange à capacidade técnico-operacional: 

5.3.3 Qualificação técnica: 

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

b) declaração da empresa participante indicando, NO 
MÍNIMO 1 (um) engenheiro civil, 1 (um) engenheiro eletricista 
e 1 (um) engenheiro mecânico pertencente ao quadro de 
responsáveis técnicos da empresa licitante junto ao CREA, para 
responder pela obra objeto desta licitação; 

1•••] 

d) comprovação da capacitação técnico-profissional 
através de um ou mais atestados  expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado 
nacional, acompanhados das respectivas certidões de acervo 
técnico (CAT), emitidas pelo CREA da região em que foi realizada 
a obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com 
características semelhantes ao objeto deste edital, limitadas 
estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo, assim discriminadas: 

[.•.] 

d.3 engenheiro mecânico: 
d.3.1 - instalação de elevadores; 
d.3.2 - instalação de central de ar-condicionado; 
[grifou-se] 

Note-se, assim, que não há, no edital da 

Concorrência no 025/2019, o estabelecimento, de forma expressa, da 

exigência segundo a qual as parcelas de maior relevância técnica do item 

5.3.3, para cada nível de formação, deverá estar comprovada, 

necessariamente, em relação a apenas um único profissional. 
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Ao contrário, a transcrita alínea "b" do item 5.3.3 é 

taxativa ao estabelecer que, para cada área de engenharia ("civil", "elétrica" e 

"mecânica"), compete à licitante indicar e apresentar o acervo técnico respectivo 

de, NO MÍNIMO  01 (um) profissional. Ou seja, o único limite que o ato 

convocatório estabelece é um limite mínimo de quantidade de profissionais 

para cada especialidade de engenharia. 

Ora, entender que o limite de 01 (um) profissional para 

cada especialidade de engenharia é, ao mesmo tempo, "limite mínimo" e "limite 

máximo", constituiria uma interpretação excessivamente restritiva e destoante do 

comando de razoabilidade na fixação das exigências de qualificação técnica então 

estabelecidas no art. 30 da Lei no 8.666/1993. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
LIMITAR-SE-Á A: 
[•••1 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da 
aualificacão de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos• 

[...1 

§ 10  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas 
ou prazos máximos; 

BreffifflaeGolânia 
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Ademais, sob o prisma técnico e em conformidade com 

a Lei no 5.194/1966 e as regulamentações do CONFEA, é cediço que, pelo fato das 

atividades correspondentes à"instalação de elevadores" e à"instalação de central 

de ar-condicionado" envolverem mecanismos completamente distintos e com 

complexidades diferentes, se mostra mais prudente e usual que sejam indicados 

profissionais distintos para atuarem como responsáveis técnicos pela execução 

dessas etapas da obra. 

No tocante à execução contratual, também carece de 

sentido e coerência a interpretação conferida pela CPL do T)/GO, porquanto o fato 

de, para cada parcela técnica, haver a atuação de um responsável técnico distinto, 

não acarreta qualquer prejuízo à condução das atividades, uma vez que cada 

profissional em questão detém a habilitação devida para ser responsável técnico 

por cada parcela propriamente dita (registro no CREA e especialidade no ramo de 

engenharia). 

Por conseguinte, resta evidente que, por inexistir no 

edital previsão expressa no sentido de estabelecer que as parcelas deverão ser, 

necessariamente, concentradas em um mesmo profissional, a CPL do Ti/GO, de 

maneira temerária e restringindo indevidamente a competitividade, acaba por 

adotar uma interpretação desarrazoada e restritiva, sem respaldo na lógica 

hermenêutica do edital e em afronta direta à jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União. 

E, ao buscar adotar uma interpretação restritiva do ato 

convocatório - muitas vezes extrapolando o próprio panorama semântico da 

redação editalícia - a Comissão simplesmente inova no curso do procedimento 

licitatório, limitando a competitividade e, com isso, excluindo do certame empresas 

que, substancialmente, reúnem a capacidade técnica exigida e poderão veicular a 

proposta mais vantajosa para a Administração. 

Brasília 1 Goiânia 
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Nessa seara, vale transcrever os ensinamentos de 

MARÇAL JUSTEN FILHO1  a respeito da vinculação da Comissão de Licitação às 

regras instituídas no ato convocatório, traduzindo o exaurimento da 

discricionariedade e inovação no curso do procedimento licitatório, in verbis: 

Assim, quando se define o objeto a ser licitado, está se 
condicionando o conteúdo do edital. O conteúdo do edital 
restringe as possibilidades dos concorrentes e delimita as 
propostas que serão apreciadas etc. Daí aludir-se ao 
principio da vinculacão ao edital, para indicar o 
exaurimento da competência discricionária.  Ao produzir e 
divulgar o ato convocatório, a Administração exercita juizos de 
conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser contratado, os 
requisitos de participação, os critérios de seleção do vencedor. Se 
a Administração identificar, posteriorrnente, algum defeito na sua 
atuação anterior, ser-lhe-á assegurada a faculdade de rever o 
edital - mas isso importará a invalidação do certame e a 
renovação da competição. No curso de uma licitação. é 
vedado alterar os critérios e as exiaências fixadas no ato 
convocatório.  (grifou-se) 

Da mesma forma, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás é pródiga em atestar a vinculação da Administração aos estritos 

limites do edital, o que implica na vedação nas iniciativas hermenêuticas que 

conduzam à ampliação dos sentidos de suas cláusulas, de modo a exigir mais do 

que nelas previsto. 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SENTIDO DE SUAS 
CLÁUSULAS. ART 37, XXI, CB/88 E ARTS. 30, 41 e 43, V, DA LEI N. 
8.666/93. CERTIDÃO ELEITORAL. PRAZO DE VALIDADE. 
CLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE E DAS EMPRESAS 
LITISCONSORTES PASSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A 
DIREITO LIQUIDO E CERTO. 
1. A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados 
aos termos do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 30, 41 e 
43, V, da Lei n. 8.666/93], sendo-lhes vedado ampliar o 
sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do Que nelas 
reto. 

(—) 
(STF - RMS 24555 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira 
Turma, julgado em 21/02/2006, Dl 31-03-2006 PP-00014 EMENT 
VOL-02227-01 PP-00185) 

1  In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2010, p. 73. 
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ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA 
PREVISTA NO EDITAL LICITATORIO. ART. 41, CAPUT, DA LEI No 
8.666/93. VIOLAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL 
(---) 
II - O art. 41 da Lei no 8.666/93 determina que: "Art. 41. A 
Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada." I/I - Supondo 
que na Lei não existam palavras inúteis, ou destituídas de 
significação deontológica, verifica-se que o legislador impôs, 
com apoio no Princípio da Legalidade, a interpretação 
restritiva do preceito, de modo a resguardar a atuação do 
Administrador Público, posto que este atua como gestor da res 
publica. Outra não seria a necessidade do vocábulo 
"estritamente" no aludido preceito infraconstitucional. 
[.•.] 
V - Em resumo: o Poder Discricionário da Administração 
esgota-se com a elaboração do Edital de Licitação. A partir daí  
nos termos do vocábulo constante da própria Lei, a  
Administração Pública vincula-se "estritamente" a ele. 
VI - Recurso Especial provido. 
(513 - REsp 421.946/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, Dl 06/03/2006, p. 163) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCEDIMENTO LICITATORIO. VINCULAÇÂO AO EDITAI. PRINCÍPIO 
DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES. INOBSERVADO OS 
REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI 8.666/93 E NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO. SUSPENSÃO MANTIDA. 
1. Sabe-se que no procedimento de licitação devem ser 
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa 
e vinculação ao instrumento convocatório. 
2. A vinculação ao edital significa Que a Administração e os  
licitantes devem ficar adstritos aos termos do pedido, ou do 
permitido nesse instrumento inicial da licitação  quer quanto ao 
procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao 
julgamento e ao contrato. (...) 
(11/G0 - AI 324373-45.2013.8.09.0000, Rel. DES. FRANCISCO 
VILDON JOSE VALENTE, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 03/04/2014, 
Me 1522 de 10/04/2014) 

Por fim, é mister salientar que a interpretação 

conferida pela CPL do T3/60 na sessão pública de 11/07/2019 afronta 

diretamente remansosa jurisprudência do TCU por implicar, no curso da 

licitação e sem respaldo expresso no edital, a fixação de número máximo 

de atestados e vedação de somatório de atestados2  para comprovação de 

capacidade técnico-operacional. 

2  Nesse sentido, vide Acórdãos do TCU no 1.983/2014-Plenário; no 1.231/2012-Plenário e no 
1.890/2006-Plenário. 
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É irregular a fixação de número máximo de atestados ou 
certidões para comprovação da qualificação técnica de 
licitante,  notadamente quando dissociada de justificativa que 
demonstre sua pertinência em razão da especificidade do 
trabalho. 
(Acórdão TCU no 2.760/2012-Plenário). 

Para o fim de comprovação de capacidade técnica deve ser 
aceito o somatório de atestados, sempre que não houver 
motivo para justificar a exigência de atestado único. 
(Acórdão TCU no 1.231/2012-Plenário) 

É indevida a proibição de somatório de atestados, para 
efeito de comprovação de qualificação técnico-operacional, 
quando a aptidão da licitante puder ser satisfatoriamente 
demonstrada por mais de um atestado. 
(Acórdão TCU no 1.865/2012-Plenário) 

Por todo o exposto, rogamos que a douta Comissão 

analise com a detida razoabilidade e sapiência as implicações práticas e jurídicas da 

interpretação equivocada então adotada na sessão pública de 11/07/2019. 

2.3. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELA 

DIRETORIA-GERAL DO TJ/G0 EM CASO ANÁLOGO 

No âmbito da Concorrência no 044/2017 (PROAD no 

201709000058559), na decisão de inabilitação da CONSTRUTORA CENTRAL DO 

BRASIL S/A a CPL do TJ/G0 utilizou como fundamento exatamente as mesmas 

premissas que levarão à inabilitação da VEGA CONSTRUTORA no presente certame: 

foram apresentados 02 Engenheiros Mecânicos para a comprovação de instalação 

de elevadores e da instalação de central de ar-condicionado, "sendo que, segundo o 

Sr. Presidente da Comissão de Licitação, tal comprovação deveria ser feita por um 

único engenheiro" 3. 

Tendo a CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A 

apresentado recurso, a CPL manteve sua decisão, subindo os autos para 

julgamento de mérito do recurso por parte da autoridade hierarquicamente 

superior, qual seja, o titular da Diretoria-Geral do T]/GO. 

3  Os recursos e as decisões referentes à fase de habilitação da Concorrência no 044/2017 encontram-se 
disponíveis no link: 
<http://www.tjgo.jus.br/docs/institucional/departamentos/licitacao/publicados/edital_2017/recurso  04-4 
_2017.pdf>. 
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Dessa forma, por meio de decisão exarada em 

20/12/2017, a então titular da Diretoria-Geral do T)/GO julgou procedente 

o recurso da CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, valendo-se dos 

seguintes fundamentos: 

[...] Em situações tais, que caminham eminentemente sobre 
características técnicas, esta Administração tem por premissa 
oportunizar à unidade demandante, isto é, a área 
regimentalmente estruturada para gerenciar o serviço, obra ou 
compras que subsidiam a atividade-fim da instituição, opinar 
sobre a questão técnica. 

Tal providência se justifica na medida em que a própria unidade 
demandante gerenciará o contrato após formalizado e tem o 
dever de zelar pela regular execução do objeto. Além disso, é a 
unidade que detém conhecimento especifico sobra a matéria. 

E ao assim proceder, a matéria foi submetida à manifestação da 
Diretoria de Obras que, por seu turno se manifestou: 

Através do Despacho da douta Diretoria-Geral (evento 265) 
os autos retornaram a esta Diretoria para certificar se os 
comprovantes de capacidade técnica atendem às exigências 
licitatórias. 

No caso, após analisar a documentação de habilitação, o 
julgamento da mesma (evento 261) e os recursos 
apresentados (evento 262) podemos certificar que o 
julgamento feito Comissão Permanente de Licitação 
está, pelo contexto dos documentos referenciados 
acima, de acordo com as previsões editalicias, exceto 
com relação a inabilitação da CCB - Construtora 
Central do Brasil S.A., visto que a mesma apresentou 
atestados técnicos de dois engenheiros mecânicos, 
sendo um de execução de elevadores e outro de 
execução de ar-condicionado central. Que no nosso 
entendimento atendem a exigências do edital neste 
quesito. 

Todavia, em relação à empresa Construtora Central do Brasil S.A 
- CCB, um ponto merece destaque. 

É que a empresa foi desclassificada por ter apresentado 02 
(dois) engenheiros mecânicos responsáveis pela parte de 
elevadores e ar condicionado. 

Nesse ponto, merece prosperar o recurso interposto pela 
empresa Construtora Central do Brasil S.A - CCB, uma vez 
que ao ofertar os enoenheiros mecânicos Luiz Carlos 
Nunes Lúcio e Thiaao da Silva Castro, ambos relacionados  

Brasília e Goiânia 
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no rol de responsáveis técnicos da empresa (evento 241, 
fls. 70/78) e cuias certidões de acervos técnicos constam 
do evento 242 (fls. 44 e 58/69), a empresa deu 
cumprimento ao disposto no item 15.3 "h" e "c". 

1..•1 

Pelo que restou evidenciado, o item b, acima citado, 
permite à empresa a indicar, no mínimo, 01 engenheiro 
civil, 01 engenheiro eletricista e 01 (um) engenheiro 
mecânico pertencente ao quadro de responsáveis técnicos 
junto ao CREA para responder pela obra. Nesse contexto, a  
interpretação Que se deve dar ao dispositivo necessita ser 
alinhada a uma das premissas do procedimento licitatório,  
que é a busca pela ampla competitividade. 

Outrossim, não há dúvidas de que ao apresentar as 
certidões de acervo técnico, a Construtora Central do 
Brasil S.A - CCB deu cumprimento ao objetivo da exigência 
editalícia, que, em última análise, é verificar se a empresa 
tem em seu quadro técnico pessoal capacitado para a 
execução do objeto. 

Desta feita, tendo em conta também o que certificado pela 
Diretoria de Obras, a interpretação mais consentânea com os 
objetivos licitatórios e com a busca pela proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública é a habilitação da empresa 
Construtora Central do Brasil S.A - CCB. 

Logo, é fato que a própria Diretoria-Geral do TI/GO 

reformou a decisão da CPL, por entender que a interpretação então conferida por 

aquele colegiado (imprescindibilidade de a comprovação de todas as parcelas de 

maior relevância técnica se dê por parte de um único profissional) é restritiva e 

atenda contra "os objetivos licitatórios e com a busca pela proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública". 

Ou seja, de forma consentânea com a jurisprudência do 

TCU, a Diretoria-Geral do TVG0, acertadamente, consignou que não importa a 

quantidade de profissionais indicados pela licitante, o que importa, de fato, "é 

verificar se a empresa tem em seu quadro técnico pessoal capacitado para a 

execução do objeto". 
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Destarte, considerando que as premissas 

utilizadas na decisão da Diretoria-Geral do Ti/GO no recurso contra a 

inabilitação da CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A na Concorrência 

n° 044/2017 (PROAD n° 201709000058559) são exatamente as mesmas 

em relação ao que se apresenta no presente caso, pugna-se pela  

necessária observância do precedente administrativo da própria 

Administração desse Egrégio Tribunal. 

[...] precedente administrativo é a norma jurídica extraída 
por indução de um ato administrativo individual e 
concreto, do tipo decisório, ampliativo e restritivo da 
esfera jurídica dos administrados, e que vincula o 
comportamento da Administração Pública para todos os 
casos posteriores e substancialmente similares.  Em outras 
palavras: casos substancialmente similares deverão ter a 
mesma solução jurídica por parte da Administração 
Pública.' 

Com efeito, por se tratar de casos análogos (o presente 

recurso e o recurso da CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A na Concorrência 

no 044/2017), deve a Administração do TJ/GO, por dever de coerência e segurança 

jurídica, observar, como precedente administrativa, a decisão exarada pelo titular 

da Diretoria-Geral, em 20/12/2017, no bojo do PROAD no 201709000058559. 

3. DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, requer-se: 

a) seja conhecido o presente recurso, por afiguram-se 
presentes todos os requisitos e formalidades legais, 
sendo, inclusive, conferido o devido efeito suspensivo 
nos termos do art. 109, §20, da Lei no 8.666/1993; 

b) seja a decisão de inabilitação da Recorrente 
reconsiderada pela Comissão Permanente de Licitação 
de forma a considerar HABILITADA a empresa VEGA 
CONSTRUTORA LTDA na Concorrência no 025/2019; 

4  CARVALHO, Gustavo Marinho de. Precedentes Administrativos no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Contracorrente, 2015, p. 121. 
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c) mantida a decisão da Comissão Permanente de 
Licitação, seja o presente recurso, por força do art. 
109, §4°, da Lei no 8.666/1993, remetido ao Diretor-
Geral do TVG() para julgamento no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento da peça recursal. 

Confia-se no deferimento. 

Goiânia, 19 de julho de 2019. 

     

     

     

RENAT 	SOUSA CORREIA 
Representante legal 

VEGA CONSTRUTORA LTDA 

ARDIM DE AMORIM 
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Brasília Goiânia 

wwwvictoramorim.lur.adv.br  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	3) A INDEVIDA HABILITAÇÃO DE OUTRAS LICITANTES
	3.1) Incorreção da relação de contratos em andamento (item 5.3.4, “e” e “f”)
	3.2) O Capital Circulante Líquido do Consórcio OTT (item 5.3.4, “c”)
	3.3) O capital social do Consórcio Concretiza-Combrasen (item 3.1, “e”)
	3.4) A ausência de qualificação técnico-profissional (item 5.3.3, “d.3.1”)
	3.4.1) O atestado de capacidade técnica da empresa GCE S/A
	3.4.2) Os atestados da empresa Elmo Engenharia Ltda.
	3.4.3) Os atestados da empresa Engemil – Engenharia, Empreendimento, Manutenção e Instalações Ltda
	Essa CAT e atestado se referem exclusivamente à experiência do profissional Engenheiro Mecânico Rafael Gabler Gontijo, que não foi indicado pela Engemil para compor esta equipe técnica, como se comprova da análise da declaração juntada na página 35.
	Ainda, esse profissional não faz mais parte do corpo técnico da empresa Engemil, como se comprova da análise da Certidão de Registro da empresa junto ao CREA – página 20. E mesmo que este profissional estivesse relacionado na declaração da página 35, ...
	O edital exige que os profissionais que forem indicados na declaração do subitem 5.3.3 “b”, constem como responsáveis técnicos pela empresa licitante junto ao CREA:
	Como esse profissional não consta mais como responsável da empresa, essa CAT e o atestado devem ser desconsiderados.
	CAT 07 1436/2010 acompanhada do atestado emitido pelo INSS – páginas 307 a 325.
	Essa CAT e o atestado se referem a experiências do Engenheiro Mecânico Oranor Borges de Castro (que não foi relacionado na declaração da página 35 e não faz mais parte do corpo técnico da empresa, como demonstrado pela Certidão do CREA – página 20) ...
	Porém, a análise da CAT (páginas 307 e 308) comprova que este profissional não respondeu por instalações de elevadores. Ele foi responsável exclusivamente pelos itens descritos na CAT:
	Portanto, não resta dúvida de que esses documentos não comprovam a capacidade técnica em instalação de elevadores exigida pelo Edital.
	Essa CAT e o atestado se referem à experiência da profissional Engenheira Mecânica Quessia de Noronha Rocha.
	A análise da CAT (páginas 328 a 331) comprova claramente que essa profissional não respondeu por instalações de elevadores. Ela foi responsável exclusivamente pelos itens descritos na CAT: ar condicionado, climatizadores, andaime, mini guincho, mini g...
	Portanto, esse documento não comprova capacidade técnica em instalação de elevadores.
	3.4.4) Conclusão

	3.5) A Declaração de Elaboração Independente de Proposta (item 5.3.5, “e”)
	3.5.1) Os defeitos das declarações reconhecidos pelo TCU
	Acórdão
	3.5.2) Síntese: descumprimento da exigência


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

