
Processo n° 201811000137492
Nome DIRETORIA DE OBRAS,

Assunto MANUTENÇÃO PREDIAL-CONSTRUÇÃO-REFORMA

 

 

 

D E S P A C H O

 

Tratam os autos do procedimento licitatório instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 025/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor

preço, sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação

de empresa de engenharia especializada para a reforma do Bloco “B” do

Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (prédio Heitor Moraes

Fleury).

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico contido no evento retro e, com fulcro no artigo 109, §4º da Lei nº

8666/93, conhecer e prover, em parte, os recursos apresentados, deliberando

pela:

1 –  das seguintes empresas pelos seguintesInabilitação

fundamentos:

a) empresa RAC Engenharia S/A, por descumpria o item 3.1 “e” (art.

31, §3º da Lei nº 8.666/93);

b) Construtora Guia Ltda. deve ser mantida, com fundamento no item

5.3.4 “c” do edital de licitação;

c) Jota Ele Construções Civis S/A., com fundamento no item 5.3.4. “f”;
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d) Elmo Engenharia Ltda., com fundamento no item 5.3.4, “c” e “d”;

e) Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda., com fundamento no item

5.3.4. “c”;

f) ENGEMIL – Engenharia Empreendimentos Manutenção e

Instalações Ltda., com fundamento nos itens 5.3.4, “f” do edital;

g)  Consórcio Concretiza-Combrasen, com fundamento no item 3.1 do

edital;

h) Consórcio OTT Construções e Incorporações Ltda., com

fundamento nos itens 5.3.4., “c” e 5.3.3;

i) Norte Locação Comércio e Serviços EIRELI-EPP, com fundamento

nos itens 5.3.3 – d.1.2, 5.3.3 – d.3.2 e 5.3.3 – d.3.1, consoante evento 344, bem

como item 5.3.4. “f”.2, todos do edital.

2 -   das seguintes empresas:Habilitação

a) Ademaldo Contruções e Projetos;

b) Vega Construtora e Incorporações Ltda;

c) GCE S/A;

d) Tecon Tecnologia em Construções Ltda;

e) EHS Construtora e Incorporadora Ltda;

f) Salver Construtora e Incorporadora Ltda;

g) Construtora Anhanguera EIRELI.

Desta feita, retornem-se os autos à Comissão Permanente de

Licitação para prosseguimento do feito.

Dê-se ciência às empresas participantes.

 Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Diretoria-Geral

Processo nº 201811000137492

Nome Diretoria de Obras

Assunto Manutenção Predial – Construção-Reforma

P A R E C E R 

Tratam os autos do procedimento licitatório instrumentalizado pelo

Edital de Licitação nº 025/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor preço,

sob o regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa

de engenharia especializada para a reforma do Bloco “B” do Complexo do Tribunal

de Justiça do Estado de Goiás (prédio Heitor Moraes Fleury).

Após  publicado  o  edital,  foi  iniciada  a  fase  de  habilitação  das

interessadas na data de 10 de julho de 2019.

Ao analisar os envelopes de habilitação (eventos 289 a 309), a

Comissão Permanente de Licitação deste Tribunal certificou o comparecimento das

empresas interessadas  (evento 310) e no evento 311 apresentou o resultado da

análise documental com as habilitações e inabilitações.

Em decorrência disso, foram apresentados os recursos contidos

nos eventos 313/319 e as contrarrazões nos eventos 320/331.

Promovidas  as  diligências  (eventos  332  a  336),  a  Comissão

Permanente de Licitação apresentou o resultado de suas análises nos eventos 337 e
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Diretoria-Geral

338, remetendo a matéria a esta Diretoria-Geral na forma do artigo 109, §4º, da Lei

nº 8.666/93.

É o relatório.

Preliminarmente, cumpre registrar que o presente opinativo toma

por  base  os  elementos  constantes  dos  autos  em epígrafe,  até  a  presente  data,

incumbindo  a  esta  Assessoria  Jurídica  manifestar-se  sob  o  prisma  estritamente

jurídico, não lhe competindo imiscuir-se na conveniência e oportunidade da prática

dos atos administrativos pela autoridade superior, tampouco analisar aspectos de

natureza técnica, administrativa e/ou financeira.

Como relatado, a questão a ser analisada sob o ângulo jurídico

são os recursos interpostos na fase de habilitação das empresas participantes da

Concorrência  nº  25/2019,  por  meio  da  qual  esta  Administração  selecionará  a

empresa responsável pela reforma do Bloco “B” do Complexo Tribunal de Justiça.

A respeito,  foram  interpostos  recursos  por  7  (sete)  empresas

(eventos 313/319), muitos deles contra a habilitação de várias empresas.

Nesse  pórtico,  considerando  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  para

apresentação dos recursos (art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93) e o fato de que a ata

de análise da habilitação foi publicada no dia 15.07.2019, vislumbra-se que todos os

recursos  são  tempestivos,  já  que  no  evento  312  a  Comissão  Permanente  de

Licitação enviou todos eles aos participantes para apresentação de contrarrazões no

dia  imediatamente  posterior  ao  término  do  prazo.  Portanto,  os  recursos  são

tempestivos e devem ser conhecidos.
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Diretoria-Geral

Outra premissa que orientará a presente análise recursal é de que

os recursos interpostos em sede de contrarrazões não serão analisados, pois não

obedecem ao devido processo administrativo, isto é, qualquer insurgência deveria

ser objeto de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Assim, forçoso reconhecer

que  a  apresentação  de  recursos  no  momento  das  contrarrazões  demonstra,  de

plano, ser intempestiva e preclusa.

 

Deste  modo,  a  fim  de  organizar  a  análise  de  cada  um  dos

recursos e  considerando que muitos  deles  são interpostos  em desfavor  de  uma

mesma empresa, inclusive com o mesmo argumento, o enfrentamento da matéria se

dará por empresa recorrida, aglutinando-se, com isso, todos os argumentos contra

ela  existentes,  sejam  eles  sob  o  ângulo  analítico  da  Comissão  Permanente  de

Licitação ou do arrazoado dos demais participantes.

Vejamos:

1) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA RAC ENGENHARIA S/A

De  início,  vale  ressaltar  que  a  empresa  RAC  Engenharia  foi

considerada  impedida  de  participar  da  licitação  pela  Comissão  Permanente  de

Licitação.

Em decorrência disso, a empresa apresentou recurso (evento nº

317), questionando a aplicabilidade do item 3.1 “e” do Edital, sob o argumento de

que não pode este Tribunal de Justiça exigir a demonstração da integralização do

capital, tendo em conta que este requisito representa duplicidade de exigências, face

ao que se exige como qualificação econômico-financeira (item 5.3.4 do Edital).
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Diretoria-Geral

Analisado o recurso interposto pela empresa (evento nº 317), a

Comissão Permanente de Licitação manteve a decisão de inabilitação (evento nº

337).

De fato, a decisão da Comissão deve ser mantida, pois o que se

busca com as exigências é selecionar uma empresa consolidada e com capacidade

para assumir uma obra de grande envergadura, como na espécie.

Nesse cenário o art. 31 da Lei de Licitações rege com clareza a

questão, veja:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-
á a:
I - (…)
§1º (...)
§ 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 líquido mínimo, ou ainda as
garantias  previstas  no  § 1o 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. 
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o
parágrafo  anterior  não  poderá  exceder  a  10%  (dez  por  cento) do  valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita  relativamente à
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para
esta data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos
pelo  licitante  que  importem  diminuição  da  capacidade  operativa  ou
absorção  de  disponibilidade  financeira,  calculada  esta  em  função  do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 
§ 5o(...)

Note que o artigo 31, §2º, da Lei de Licitações permite a exigência

de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, sendo a escolha uma faculdade

da Administração, que deliberou pelo primeiro. 

Perceba que a integralização do capital  social  tem por  escopo

verificar  a  saúde  financeira  da  empresa  como  condição  para  participação  na

licitação,  o  que não se  confunde com a possibilidade da Administração também
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Diretoria-Geral

exigir a relação de compromissos para aferir a capacidade de assunção de mais um

contrato, em especial de grande volume (§4º).

Assim,  a  situação  não  se  confunde  com  a  impossibilidade  da

administração  exigir,  cumulativamente,  além  do  capital  mínimo,  as  garantias

previstas no art. 56, §1º da LICC, como entendeu a empresa em epígrafe, inclusive

ao colacionar a jurisprudência em seu recurso.

Outrossim, demonstrar capital integralizado “representativo” não é

suficiente para cumprir o edital (item 3.1 “e”), que é claro em indicar o percentual de

10% (dez por cento), de acordo com o art. 31, § 3º da LICC.

Assim,  o  recurso  da  empresa  RAC  Engenharia  deve  ser

conhecido, mas improvido, mantendo-a inabilitada.

2) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA GUIA LTDA.

Como consta  na Ata  (evento  311),  a  empresa em comento foi

inabilitada  “por  deixar  de  apresentar  os  documentos  exigidos  para  qualificação

econômico-financeira constante do item 5.3.4 “c”, “d”, “e” e “f”.

Extrai-se do recurso que a insurgência reside na inabilitação pela

falta de documento que, mediante diligência ou análise do que foi apresentado, pode

levar à conclusão de que deve ser habilitada para a fase de abertura de preços.

Todavia,  examinado  o  recurso  interposto,  a  Comissão

Permanente de Licitação reanalisou a documentação apresentada e, após apurado o

cálculo do Capital Circulante Líquido (CCL), identificou que o resultado apresentou

um valor inferior ao exigido no edital de licitação.

Nesse ponto, vejamos o que exige o item 5.3.4 “c”:
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Diretoria-Geral

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;

Em  outros  termos,  a  inabilitação,  neste  momento,  não  se

fundamenta mais na ausência de documentos, mas no cálculo elaborado sobre os

mesmos. Isto é, não está se falando de existência ou não, mas na comprovação de

que o CCL é de fato inferior a 10% do valor estimado para a contratação, in casu, R$

99.538.433,94 (noventa e nove milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e

trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Outrossim, analisando a documentação apresentada, chega-se à

conclusão de que sequer fora apresentado o índice da CCL, o que demonstra, por si

só, também uma razão suficiente para sua inabilitação, na forma do item 5.3.4. “d”,

confira:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …

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;

d) As fórmulas supramencionadas deverão estar devidamente aplicadas em

memorial de cálculo carreado ao balanço patrimonial e assinado por contador

devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade –

CRC, sob sua responsabilidade técnica e civil; (destaquei)
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Diretoria-Geral

Desta feita,  a decisão de  inabilitação da empresa Construtora

Guia Ltda. deve ser mantida, tanto pela ausência da indicação do índice CCL por

contador habilitado, quanto pela sua própria insuficiência, com fundamento nos itens

5.3.4 “c” e “d”, perdendo o objeto o recurso interposto, neste particular, pela empresa

Ademaldo Construções e Projetos, que questiona a mesma matéria.

3) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES

LTDA.

Como consta na Ata (evento 311), a empresa foi inabilitada “por

deixar de apresentar a capacitação do engenheiro mecânico (item 5.3.3 “d”. 3)”.

Face à inabilitação, foi apresentado o recurso constante do evento

319  no  qual  a  empresa  aponta  os  dados  para  sua  habilitação,  dentre  os  já

constantes dos autos, isto é, a indicação dos engenheiros mecânicos Luiz Henrique

Guimarães Queiroz e José Sarto Alencar Brayner, com os seus respectivos acervos

técnicos.

Nesse norte, solicitou a sua habilitação, considerando que o edital

de licitação não exigiu que a apresentação dos acervos técnicos correspondentes a

instalação de elevadores e central de ar-condicionado façam referência ao mesmo

profissional.

Analisado  o  recurso  interposto  pela  empresa,  a  Comissão

Permanente de Licitação, de forma acertada, reviu a decisão de inabilitação (evento

nº  337),  seguindo precedentes  administrativos  deste Tribunal  de  Justiça  sobre a

mesma  questão,  a  exemplo  do  deliberado  nos  autos  Proad  201905000171992

(eventos  63  e  64),  em  que  foi  decidido  sobre  a  possibilidade  de  somatório  de

acervos técnicos, de mais de um profissional, para fins de qualificação técnica. 
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Diretoria-Geral

Portanto, a decisão de habilitação deve ser mantida.

4) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA GCE S/A

Como consta na Ata (evento 311), a empresa foi inabilitada “por

deixar  de  apresentar  atestado  comprovando  a  execução  da  parcela  de  maior

relevância referente a sonorização e vídeo;”

Por  outro  lado,  a  empresa  JOTA ELE  Construções  Civis  S/A.

interpôs recurso em desfavor da habilitação da empresa GCE S/A (evento 316, fls.

14), sob o argumento de que os atestados de capacidade técnica registrados em

nome do profissional Pedro Cicci Cunha Castro não cumprem o item 5.3.3 “d.3” do

Edital (engenheiro mecânico - elevadores).

Em  suas  contrarrazões  (evento  323)  a  empresa  recorrida

informou que na página 146 do evento 297 consta a CAT contendo os elementos

necessários ao cumprimento do requisito 5.3.3 “d.3”.

Além disso,  indicou  que  os  acervos  técnicos  dos  profissionais

Paulo  Marcos  Junqueira  Guimarães  e  Igor  Borges  Paco  são  hábeis  a  dar

cumprimento ao item 5.3.3 d.2.3.

Analisado o recurso interposto pela empresa (evento nº 314), a

Comissão Permanente de Licitação reviu a decisão de inabilitação (evento nº 337),

considerando  que  a  CAT  0720170001354  do  CREA-DF,  de  fato,  demonstra  a

capacidade de sonorização e vídeo, na forma do art. 30, § 3º da LICC.

Nesse ponto, a decisão da comissão se mostra irreparável e a

empresa  deve  manter-se  habilitada,  até  porque,  os  itens  questionados  foram

submetidos  a  análise  técnica  da  Diretoria  de  Obras,  que  corroborou  com  tal

entendimento  (evento  339).  Com  isso,  nesse  particular,  o  recurso  da  empresa
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Diretoria-Geral

Ademaldo  Construções  e  Projetos  Ltda.  perdeu  objeto,  por  ter  apresentado

questionamento sobre o fato enfrentado. 

 Assim, esta assessoria jurídica manifesta-se pelo não provimento

dos recursos,  mantendo a empresa GCE S/A habilitada para a  próxima fase do

certame.

5) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Como  consta  na  Ata  (evento  311),  a  empresa  JOTA  ELE

Construções Civis S/A foi considerada inabilitada “por deixar de apresentar fórmula

obtida através da apresentação de memorial de cálculo devidamente assinado por

contador habilitado (item 5.3.4, “f”)”. 

A  respeito,  informa  que  sua  DFL  é  de  R$  817.032.000,00,

portanto, 23 (vinte e três) vezes o valor exigido no Edital de Licitação. 

Outrossim, que a inabilitação por falta de assinatura de contador

habilitado  configura  formalismo  exagerado,  que  atenta  contra  jurisprudência  do

Tribunal de Contas da União e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

A Comissão Permanente de Licitação, por seu turno, analisou o

recurso interposto pela empresa (evento nº 316), refez os cálculos da DFL de acordo

com as informações contidas na documentação apresentada e reviu a decisão de

inabilitação (evento nº 337).

Nessa perspectiva, a matéria questionada está regulamentada  no

item 5.3.4, veja:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …

e) relação dos contratos de obras e/ou serviços em andamento ou a iniciar que

importem  diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de  sua
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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;

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: (destaquei)

(...)

Assim,  muito  embora  a  comissão  possa  diligenciar  para

esclarecer  sobre  informações constantes  em documentos,  a  comissão não pode

suprir falhas como a demonstração da DFL, que se assenta sob a premissa de que

precisa ser apresentada por profissional habilitado.

Em outros termos, o objetivo da exigência editalícia foi obter as

informações emanadas de um profissional, que se responsabiliza pela informação de

acordo com as normas que regem sua profissão. 

Com isso, a exigência não se fundamenta apenas na análise de

conformidade  (estar  presente),  mas  também  em  um  fator  que  nem  mesmo  a

Comissão Permanente de Licitação pode suprir,  que é a responsabilidade de um

profissional, em especial quando se está a discutir a apresentação da DFL, pois,

além da informação, a Administração quer responsabilizar o profissional pela sua

veracidade.

Em outras palavras, como é impossível à Administração averiguar

se todos os contratos assumidos foram informados, foi eleita a responsabilidade do

contador como fator de mitigação do risco. 

Com  isso,  ainda  que  os  cálculos  da  DFL  estivessem  sido

apresentados pelo próprio representante da empresa, é fato que eles não seriam
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hábeis a dar cumprimento ao requisito pois, reitere-se, o que se discute não é estar

presente, mas a soma da existência e a responsabilidade em sua veracidade.

Portanto,  não se trata de excesso de formalismo, salvo melhor

juízo, por isso esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela inabilitação da empresa

Jota Ele Construções Civis S/A.

6) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA ELMO ENGENHARIA LTDA.

Em relação  à  habilitação  da  Empresa  Elmo  Engenharia  Ltda.,

foram propostos  os  recursos pelas  empresas Ademaldo Construções e  Projetos,

Tecon Tecnologia em Construções Ltda., e Jota Ele Construções Civis.

A empresa Ademaldo Construções e Projetos questiona (evento

313) sobre a não apresentação do Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de

Giro,  além  de  não  apresentar  a  memória  de  cálculos  assinada  por  profissional

habilitado.

A  empresa  Tecon  Tecnologia  em  Construções  Ltda.  também

questionou a ausência de demonstração do CCL.

Questionou  a  CAT  apresentada  com  o  logotipo  do  “Banana

Shopping”, informando a confusão entre atestante e atestado, já que o signatário do

atestado é sócio majoritário da empresa licitante.

Levantou  a  não  comprovação  técnica  acerca  das  parcelas  de

maior relevância (item 5.3.3.d.4 do Edital).
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Arguiu o porquê da não apresentação de alguns contratos para

cálculo da DFL (item 5.3.4) e que a empresa deixou de informar o percentual já

executado dos contratos que apresentou.

Por seu turno, a empresa JOTA ELE Construções S/A. contesta

dois atestados de capacidade técnica referente às obras do Seinfra/GO e Banana

Shopping,  o primeiro por não indicar  a  execução de serviços de elevadores e a

segunda por não ter indicado o Eng. José Laureano de Castro como responsável.

Em suas contrarrazões a empresa recorrida afirma que cumpre a

exigência de Capital Circulante Líquido (item 5.3.4, “c”) mediante a apresentação do

Balanço Patrimonial assinado pelo profissional habilitado. 

Quanto à comprovação técnica pondera que o edital não exclui a

comprovação de atestados emitidos por pessoas jurídicas e que o edital não exige

que os  serviços  atestados nos documentos de comprovação técnica  necessitam

estar destacados.

Por  fim,  asseverou  que  os  contratos  indicados  como  não

relacionados na documentação tratam de contratos com outras empresas e não da

Elmo Engenharia e que os serviços executados pelo Eng. José Laureano de Castro

dão conta de que ele é responsável pelas atividades na obra da Maternidade Dona

Iris.

A Comissão  Permanente  de  Licitação (evento  338),  no  mérito,

considerou que foi  suprida a falta da apresentação do CCL pelo cálculo do valor

apurado através dos dados lançados no balanço.

Em  relação  à  ausência  de  assinaturas,  considerou  que  o

documento foi assinado pelo contador Raul Reginaldo da Silva Batista, como de fato

está (evento 294, fls. 207/208).
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Derradeiramente, considerou que a informação do CREA de que a

CAT nº 1.654/2012 contém na parte inferior  que o responsável  técnico responde

apenas  pelos  serviços  atinentes  às  atribuições  legais,  portanto,  sendo  o  único

Engenheiro  Mecânico,  a  empresa  teria  a  seu  favor  o  atestado  de  capacidade

técnica, tanto para ar-condicionado quanto para elevador.

Desta  feita,  os  recursos  interpostos  pelas  empresas  Ademaldo

Construções  e  Projetos,  Tecon  Tecnologia  em  Construções  Ltda.  devem  ser

providos, já que a análise sobre a documentação apresentada deve ser objetiva e

isso não significa ser excessivamente formalista. Explico.

A exigência editalícia em comento prescreve:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …

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;

d) As fórmulas supramencionadas deverão estar  devidamente aplicadas em

memorial de cálculo carreado ao balanço patrimonial e assinado por contador

devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade –

CRC, sob sua responsabilidade técnica e civil; (destaquei)

É que, muito embora a comissão possa diligenciar para esclarecer

sobre informações constantes em documentos, a comissão não pode suprir falhas

como a demonstração da CCL ou Capital de Giro, que se assenta sob a premissa de

que precisam ser apresentadas por profissional habilitado.
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Em outros termos, o objetivo da exigência editalícia foi obter as

informações emanadas de um profissional, que se responsabiliza pela informação de

acordo com as normas que regem sua profissão. 

Com isso, a exigência não se fundamenta apenas na análise de

conformidade  (estar  presente),  mas  também  em  um  fator  que  nem  mesmo  a

Comissão Permanente de Licitação pode suprir,  que é a responsabilidade de um

profissional.

Ad argumentando, digamos que os cálculos estivessem apartados

em documento assinado pelo próprio representante da empresa, é fato que eles não

seriam hábeis a dar cumprimento ao requisito pois, reitere-se, o que se discute não é

estar presente, mas a soma de dois fatores: a apresentação dos cálculos e a sua

responsabilidade sobre eles.

Portanto, não se trata de excesso de formalismo, salvo melhor

juízo.

Por  fim,  as  alegações  de  ausência  de  demonstração  de

capacidade  técnica  não  devem prosperar,  uma  vez  analisada  e  certificada  pela

Diretoria  de  Obras,  alinhando-se  ao  que  entendeu  a  Comissão  Permanente  de

Licitação (evento 341).

Assim, os recursos merecem provimento para inabilitar a empresa

por descumprimento do item 5.3.4, “c” e “d”.

7) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES

LTDA.
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Em  relação  à  habilitação  da  empresa  Tecon  Tecnologia  em

Construções Ltda., foi apresentado o recurso da empresa Ademaldo Construções e

Projetos Ltda.

Nesse  ponto,  afirma  a  recorrente  que  a  empresa  Tecon  “não

apresentou  os  índices  de  Liquidez  Geral,  Liquidez  Corrente  e  Solvência  Geral

assinados por profissional técnico habilitado (itens 5.3.4. “c” e “d”) .

Em suas contrarrazões a recorrida afirma ter apresentado às fls.

307-323  (eventos  307  e  308),  seus  documentos  de  habilitação  assinados

digitalmente por Jair Luiz da Costa, representante legal da empresa, e Vanda Di

Felice Germano, contadora registrada no CRC SP-166.387/04.

A  Comissão  Permanente  de  Licitação  manifestou-se  pelo

improvimento  do  recurso,  o  que  de  fato  deve  ser  acatado,  pois  o  documento

questionado  foi  assinado  digitalmente,  certificado  no  endereço  digital  nº

http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacao

DownloadViaUnica.jsf.

A habilitação da empresa Tecon Tecnologia em Construções Ltda,

neste ponto, deve ser mantida.

8) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA.

Com relação à empresa EHS Construtora e Incorporadora foram

interpostos  os  recursos pelas  empresas  Ademaldo Construções  e  Projetos,  bem

como Tecon Tecnologia em Construções Ltda.
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Por parte da empresa Ademaldo foi alegado que os atestados de

engenheiro  mecânico,  tanto  para  elevador  quanto  para  ar-condicionado não são

hábeis a habilitar tecnicamente a empresa.

A  empresa  Tecon,  por  sua  vez,  afirma  que  a  recorrida  não

apresentou certidão negativa de falência e de recuperação judicial (item 5.3.4 “a”). 

Outrossim,  aduz  a  ausência  de  engenheiro  mecânico  para

execução  de  elevadores,  uma  vez  que  a  CAT  nº  102019000342  refere-se  à

supervisão ou coordenação e não consta “atuação execução”.

A recorrida contra-arrazoou os recursos relatando que apresentou

as  certidões  necessárias  à  sua  habilitação,  assim  como  a  Certidão  do  Acervo

Técnico  do  engenheiro  mecânico  Silvoney  Moraes  Dutra,  o  que  preenche  os

requisitos editalícios.

A Comissão Permanente de Licitação pugnou pelo não provimento

dos recursos, o que, salvo melhor juízo, deve ser acatado.

É que a em relação à CAT questionada, observa-se que ela é clara

ao descrever a execução das instalações de 03 elevadores com capacidade para 16

pessoas/1.200kg (evento 293, fls 214).

Ademais, submetida à análise técnica da Diretoria de Obras (evento

340), foi certificada a sua conformidade com o instrumento convocatório.

Além  disso,  foi  apresentada  a  certidão  emitida  pelo  Cartório

Distribuidor  Cível  de  Goiânia  (evento  293,  fls.  271),  certificando  inexistir

distribuições  de  ações  cíveis,  o  que,  por  óbvio,  incluem  falência,  concordata  e

recuperação judicial,  já que todas estas são ações de natureza civil.  Assim, não

pode ser a empresa obrigada a retirar uma certidão narrativa apenas para dizer, de

forma específica, sobre cada uma das ações contidas no edital.

O recurso, salvo melhor juízo, deve ser desprovido.
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9) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA PORTO BELO ENGENHARIA E COMÉRCIO

LTDA.

Com relação  à  decisão  de  habilitação  da  Empresa  Porto  Belo

Engenharia e Comércio Ltda., foram interpostos os recursos da empresa Ademaldo

Construções  e  Projetos  e  Tecon  Tecnologia  em  Construções  Ltda.,  ambas

fundamentadas na apresentação de Capital Circulante Líquido menor que o exigido

no edital.

As empresas Ademaldo e Tecon relatam que o Capital Circulante

Líquido  exigido  na  licitação  é  de  R$  9.953.843,39  (nove  milhões,  novecentos  e

cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos),

enquanto o apresentado pela empresa é de R$ 8.099.959,94 (oito milhões, noventa

e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Em suas contrarrazões, a empresa argumenta que ao apresentar

os  índices  de  Liquidez  Geral,  Liquidez  Corrente  e  Solvência  Geral  estaria

dispensado de demonstrar o Capital Circulante Líquido ou o Capital de Giro.

Além disso, interpretações que restrinjam a competitividade não

são aceitas pela legislação vigente (art. 3, §5º da Lei de Licitações) e jurisprudência

aplicável.

A  Comissão  Permanente  de  Licitação,  de  forma  acertada,

manifestou-se pela inabilitação da recorrida (evento 338, fls. 23). 

É  que,  além  de  não  haver  espaço  para  a  interpretação

equivocada da conjugação das exigências,  nota-se claramente  pelos indicadores

que estes não servem ao mesmo propósito. A respeito, vejamos:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …
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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;

Nota-se que, quando o edital quis dar a opção para as empresas,

ele o fez de forma clara ao utilizar a expressão “ou”, como é o caso de permitir a

apresentação do Capital Circulante Líquido ou o Capital de Giro, como afirmado pela

própria Comissão Permanente de Licitação.

Assim, esta assessoria jurídica, de forma objetiva, manifesta-se

pela inabilitação da empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda., por não ter

demonstrado o Capital Circulante Líquido necessário.

10)  DA  HABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  SALVER  CONSTRUTORA  E

INCORPORADORA LTDA.

Contra  a  habilitação  da  empresa  Salver  Construtora  e

Incorporadora Ltda., houve a insurgência das empresas Ademaldo Construções e

Projetos, Tecon Tecnologia em Construções Ltda. e Jota Ele Construções Civis S/A.

A  empresa  Ademaldo  afirma  que  a  empresa  recorrida  não

apresentou o Balanço Patrimonial da Empresa registrado na Junta comercial, como

exige o item 5.3.4.1 do Edital.

Por seu turno, a empresa Tecon argumenta que a recorrida não

cumpriu o item 5.3.3. “a” do Edital, por não ter apresentado a certidão de registro ou

inscrição junto ao CREA. Em outros termos, apesar de ter apresentado o contrato

social contendo o capital social de R$ 11.000.000,00, o fato é que esta atualização

não foi levada a registro no CREA.
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A empresa Tecon ainda questiona o cumprimento do item 5.3.4 “e”

do Edital, já que, ao seu entender, não foram relacionados todos os contratos que a

recorrida possui, consoante pesquisa que realizou na internet, fato que tem reflexo

na capacidade de assunção de novos compromissos.

A empresa Jota Ele Construções Civis S/A questionou o formato

da declaração de elaboração independente.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

A Comissão Permanente de Licitação pugnou pela habilitação da

empresa, considerando que o recibo da Escrituração Contábil Digital foi registrado

através do SPED, visualizado através da autenticação eletrônica.

Nesse ponto, muito embora o edital não contemple o registro por

meio do SPED, o fato é que foi  utilizado um sistema administrado pela Receita

Federal do Brasil, nos termos do Decreto nº 6.022/2017, para viabilizar a entrega de

informações à junta comercial, devendo ser aceito, portanto.

Quanto ao recurso interposto pela empresa Tecon, a alegação do

não registro do capital social na certidão do CREA não se mostra hábil a inabilitar a

empresa, já que não há este requisito no edital. Explico.

A existência de capital social mínimo atende a um propósito, que

é  relacionado  aos  impedimentos  à  participação  (item  3.1,  “e”),  o  que  não  se

confunde com as análises feitas sobre as Certidões emitidas pelo CREA, que estão

inseridas na qualificação técnica com foco na relação de responsáveis técnicos da

empresa participante.

Portanto,  não  se  duvida  que  todas  as  informações  sobre  a

atuação da empresa devam estar registrados nos órgãos de controle da atividade,

mas este não é o objetivo de um processo licitatório, como na espécie. 
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Deste modo, não sendo as certidões do CREA ou CAU analisadas

sob o ângulo da capacidade econômico-financeira ou impedimentos de participação

no processo licitatório, não há como utilizá-las para inabilitar a empresa por falta de

registro.

Por  derradeiro,  a  Comissão Permanente de Licitação informou,

sob a fé pública que possui, que realizou diligências e constatou inexistir falhas em

relação à indicação dos contratos em andamento ou a iniciar, mantendo portanto a

DFL inalterada.

Nesse pórtico, some-se também o fato de que o item 5.3.4, “c”

prescreveu:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …

c) comprovação da disponibilidade financeira (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: (destaquei)

Nota-se  que  analisar  todo  o  universo  de  possíveis  contratos

existentes formalizados por todos as empresas participantes é deveras impraticável.

Daí a importância da assinatura do profissional habilitado, ofertando, sob a fé e sua

responsabilidade profissional a veracidade sobre os dados sob os quais apresenta

seus cálculos.

Não obstante isso, a Comissão Permanente de Licitação, que tem

fé pública realizou diligências e informou não encontrar irregularidades na relação

dos contratos indicados.
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Desta feita, o recurso deve ser desprovido, sem que isso impeça

em novas diligências, caso sagre-se vencedora a empresa em comento, no exercício

da autotutela administrativa.

Demais disso, também não merece guarida o recurso da empresa

Jota Ele Construções Civis S/A, pois o Edital não exigiu especificações no formato

da  declaração,  tanto  é  que,  diferentemente  de  outras  declarações,  quando  foi

necessário, o Edital forneceu o formato exigido, como nas alíneas “c” e “d” do item

5.3.5.

Com isso, a declaração contida no evento 306, fls. 153 atende ao

edital de licitação.

Ante o exposto,  esta assessoria  jurídica manifesta-se pelo não

provimento dos recursos interpostos contra a empresa, mantendo-se a habilitação.

11)  DA  HABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  ENGEMIL   -  ENGENHARIA

EMPREENDIMENTOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA.

Acerca  da  habilitação  da  empresa  Engemil  –  Engenharia

Empreendimentos Manutenção e Instalações Ltda., foram propostos os recursos das

empesas  Ademaldo  Construções  e  Projetos  Ltda.,  Jota  Ele  Construções  Civil  e

Tecon Tecnologia em Construções Ltda.

A empresa Ademaldo questiona o cumprimento do item 5.3.4.1, isto

é,  sobre  a  forma  da  apresentação  do  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações

contábeis, bem como os índices contábeis e a DFL, não assinados por responsáveis

técnicos legalmente habilitados (item 5.3.4, “d”).

A empresa Jota Ele alegou o descumprimento do item 5.3.3.”b”,

pois, ao seu entender, os profissionais indicados não atendem ao item 5.3.3, “d.3”
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(engenheiro mecânico) e a declaração de elaboração independente de proposta, que

não está em conformidade com o edital (item 5.3.5, “e”).

A empresa Tecon Tecnologia em Construções Ltda., afirma que a

empresa  descumpriu  seu  próprio  contrato  social  ao  indicar  outros  responsáveis

técnicos senão os sócios Régiton Queiroz de Menezes e Matheus Antônio Militão de

Menezes;  deixou  de  cumprir  o  item  5.3.4.d,  na  medida  que  não  apresentou  o

memorial de cálculo do capital Circulante Líquido ou Capital de Giro; e falha nos

cálculos da DFL, bem como a sua apresentação não assinada por contador (item

5.3.4.”f” do edital).

A empresa recorrida limitou-se a apresentar contrarrazões (evento

322), acerca dos questionamentos sobre sua capacidade econômico-financeira, já

que, ao seu entender, todos os documentos necessários a comprovar sua saúde

financeira foram apresentados. Ponderou que, se alguma dúvida pairasse sobre os

mesmos, deveria a Comissão Permanente de Licitação promover diligências para

esclarecimentos, privilegiando a escolha da proposta mais vantajosa em detrimento

do formalismo.

A Comissão  Permanente  de  Licitação  considerou  o  recurso  da

empresa Ademaldo desarrazoado tendo em conta que houve a Escrituração Contábil

Digital registrada por meio do SPED contábil. 

Entendeu que o contrato social, em sua cláusula décima, apenas

indicou, dentre os sócios, aqueles que podem responsabilizar-se tecnicamente pela

empresa. 

Citou os precedentes administrativos em relação à possibilidade de

comprovação de todas as parcelas de maior  relevância técnica por  mais de um

profissional (Editais nº 44/2017 e 026/2019).
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Por fim, indicou que os índices contábeis foram apresentados e que

realizou o  cálculo  da  DFL,  constatando que o valor  apurado cumpre o requisito

editalício.

Desta  feita,  em  relação  aos  recursos  da  empresa  Ademaldo,

observa-se, de início,  que a questão discutida encontra previsão no item 5.3.4.1,

veja:

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 domicílio 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.

Nesse ponto,  tem razão a Comissão Permanente de Licitação,

pois, muito embora o edital não contemple o registro por meio do SPED, o fato é que

foi utilizado um sistema administrado pela Receita Federal do Brasil, nos termos do

Decreto nº 6.022/2017, para viabilizar a entrega de informações à junta comercial,

devendo ser aceito, portanto.

Por outro lado,  assim como posicionado na análise do recurso

interposto em desfavor da empresa Jota Ele, esta assessoria jurídica manifesta-se

pela inabilitação da empresa Engemil por ausência da apresentação do cálculo da

DFL. 

Veja  como a  matéria  questionada  está  regulamentada  no  item

5.3.4:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:
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a) …

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;

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: (destaquei)

(...)

Assim,  mesmo  podendo  diligenciar  para  esclarecer  sobre

informações constantes em documentos, a comissão não pode suprir falhas como a

demonstração  da  DFL,  que  se  assenta  sob  a  premissa  de  que  precisam  ser

apresentadas por profissional habilitado.

Em outros termos, o objetivo da exigência editalícia foi obter as

informações emanadas de um profissional, que se responsabiliza pela informação de

acordo com as normas que regem sua profissão. 

Com isso, a exigência não se fundamenta apenas na análise de

conformidade  (estar  presente),  mas  também  em  um  fator  que  nem  mesmo  a

Comissão Permanente de Licitação pode suprir,  que é a responsabilidade de um

profissional, com profissão regulamentada, em especial quando se está a discutir a

apresentação  da  DFL,  pois,  além  da  informação,  a  Administração  quer  que  o

profissional se responsabilize pela sua veracidade e oferte confiabilidade aos atos

que subscreve.
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Em outros termos, como é impossível a Administração averiguar

se todos os contratos assumidos foram informados, foi eleita a responsabilidade do

contador como fator de mitigação do risco. 

Com  isso,  ainda  que  os  cálculos  da  DFL  estivessem  sido

apresentados pelo próprio representante da empresa, é fato que eles não seriam

hábeis a dar cumprimento do requisito pois, reitere-se, o que se discute não é estar

presente, mas a soma da existência e a responsabilidade em sua veracidade.

Por  essas  mesmas  razões,  o  recurso  da  Empresa  Tecon

Tecnologia  em  Construções  Ltda  deve  ser  provido  em  relação  à  ausência  da

comprovação dos itens 5.3.4, “f” (evento 296, fls. 344/345). 

Portanto, não se trata de excesso de formalismo, por isso esta

Assessoria Jurídica manifesta-se pela inabilitação da empresa.

Em relação aos recursos  da  empresa  Jota  Ele,  declaração  de

elaboração independente de proposta, o documento acostado no evento 296 (fls.

369).  Em relação à  capacidade técnica  a  empresa também atende ao edital  de

licitação, uma vez que e a Diretoria de Obras certificou que foi demonstrado pela

empresa a sua qualificação técnica (evento 342), razão pela qual o recurso deve ser

desprovido.

Por fim, a decisão da Comissão não merece reparos em relação à

interpretação dada à cláusula décima do contrato social da empresa Engemil, até

porque o procedimento licitatório não é, definitivamente, a via adequada para discutir

eventuais descumprimentos do contrato social pelos sócios, ainda que fosse essa a

interpretação dada à cláusula décima, o que, de fato, não é o caso.

Por  todo o  exposto,  esta  assessoria  jurídica  manifesta-se  pela

inabilitação da empresa por não apresentação dos documentos elementos indicados

no item 5.3.4, “f” do Edital.
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12) DA HABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO CONCRETIZA-COMBRASEN

Em relação ao consórcio Concretiza-Combrasen foram interpostos

os recursos da empresa Ademaldo Construções e Projetos,  pela empresa Tecon

Tecnologia em Construções Ltda. e Jota Ele Construções Civis.

A propósito, a empesa Ademaldo, com fundamento no artigo 33 da

Lei  nº  8.666/93,  afirma que  o  Edital  de  Licitação  deve  prever  expressamente  a

participação  de  consórcios  no  procedimento  licitatório;  que  em  termos  de

qualificação  técnica  e  financeira,  a  participação  dos  consorciados  deve  ser

proporcional, o que não foi atendido no caso.

A par disso, a Combrasen, uma das participantes do consórcio não

atende, ao seu entender, à proporção enunciada no compromisso de consórcio, em

especial no capital social.  Além disso, os balanços patrimoniais dos consorciados

não foi registrado na junta comercial (item 5.3.4.1).

A empresa  Tecon  Tecnologia  também  questiona  a  ausência  de

previsão para participação de consórcios no certame, em especial  diante do que

prescreve o art. 279 da Lei nº 6.404/1976, que define as regras de constituição, o

que não foi apresentado pela empresa em epígrafe. Questionou também a ausência

de capital  social  por  parte da Combrasen, já que esta participa do consórcio  na

proporcionalidade de 30% (trinta por cento), não cumprindo o item 3.1 do edital.

Questiona também, em sua peça recursal, o não atendimento ao

item 5.3.4, que exige a apresentação dos contratos e os percentuais já executados,

bem como a não apresentação de declaração de não contratação de trabalho infantil

(item 5.3.5.”c”).
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A empresa Jota Ele fundamentou sua insurgência na inexistência

de  capital  social  proporcional  por  parte  da  empresa  Combrasen  –  Companhia

Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. (item 3.1 do edital).

Em via  de  contrarrazões (evento  321)  o  Consórcio  Concretiza –

COMBRASEN expõe que os esclarecimentos prestados em sede de consulta sobre

as regras editalícias são vinculantes e, neste caso, a Comissão informou que seria

aceita a participação de consórcios.

Sobre o capital social, rebateu os argumentos apresentados pelas

recorrentes enfatizando que a proporcionalidade indicada no artigo 31, III, da Lei nº

8.666/93 não se estende à exigência de capital social mínimo, que é impedimento

para participar da licitação (item 3.1). Além disso informa que o patrimônio líquido

cumpre a mesma função do capital  social  e aquele é de R$ 7.000.000,00 (sete

milhões de reais).

Também  enfatizou  que  as  duas  exigências  (capital  social  e

patrimônio líquido) não devem ser cumuladas.

A respeito do registro dos balanços patrimoniais das empresas na

junta comercial, esclarece que este foi realizado na forma SPED.

Sobre  o  não  cumprimento  do  artigo  279  da  Lei  nº  6.404/1796,

assevera que o art. 33 da lei de licitações não exige a constituição do consórcio, mas

apenas o compromisso público ou particular de constituição de consórcio, que é um

ajuste prévio e não exige os elementos da Lei nº 6.404/1976.

Rebate a alegação de descumprimento do item 5.3.4 “e”,  já que

informou que “o valor apresentado foi saldo de execução, o compromisso que ainda

resta  (...)”  e  que  se  houvesse  alguma  dúvida  sobre  a  questão,  a  Comissão

Permanente de Licitação deveria ter saneado por meio de diligência.
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Além disso,  contesta  o  recurso  em razão  não  apresentação  da

declaração de trabalho infantil, já que o consórcio ainda não foi constituído, por isso

não poderia ter crianças ou adolescentes em seu quadro de empregados.

A Comissão Permanente de Licitação (evento 338) certificou que

respondeu positivamente à participação de consórcios na licitação, fundamentada na

ausência de vedação e aumentar o universo de licitantes no certame.

Nessa perspectiva, a afirmação da recorrida de que participou do

certame com fundamento na resposta da Comissão deve ser aceita, até para evitar

comportamentos contraditórios por parte deste Tribunal.

Não  obstante  isso,  a  Comissão  pugnou  pela  inabilitação  do

consórcio com fundamento no art. 33, III, da Lei nº 8.666/93, já que, na proporção, o

capital social da empresa COMBRASEN é inferior ao exigido no Edital.

No que pertine à eventual irregularidade das cláusulas do termo de

compromisso,  a  comissão,  de  forma  acertada,  pugnou  pela  regularidade  do

documento  apresentado,  pois  trata-se,  tão  somente,  de  compromisso  de

constituição, que é aceito pela legislação.

A  Comissão  ainda  considerou  insubsistente  o  questionamento

acerca da composição da DFL, já que esta apresenta os dados que importam à

Administração,  que “é  saber  o  valor  total  do  saldo  dos contratos  em virtude da

utilização desse valor na fórmula de disponibilidade financeira líquida (DFL)”.

Por derradeiro, se posicionou pela aceitação da declaração de não

emprego de trabalho infantil, já que assinada pelos representantes da empresa líder

do  consórcio,  com poderes  de  representação  definidos  na  cláusula  segunda  do

termo de compromisso de constituição.
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A par de todo o exposto, esta assessoria jurídica entende que a

manifestação  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  não  merece  reparos,  em

especial quanto ao pertine à inabilitação da empresa.

É  que  muito  embora  a  exigência  do  capital  mínimo  não  esteja

dentro do item 5.3.4, isso não retira a sua sustentação jurídica, que é o artigo 31 da

Lei de Licitações, veja:

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á

a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II - certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida  pelo  distribuidor  da

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da

pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do

art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da

contratação.

§ 1o  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  lucratividade.   (Redação

dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 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 líquido mínimo, ou ainda as

garantias  previstas  no  § 1o do  art.  56  desta  Lei,  como  dado  objetivo  de
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comprovação da  qualificação  econômico-financeira  dos  licitantes e  para

efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

(destaquei)

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o

parágrafo  anterior  não  poderá  exceder  a  10%  (dez  por  cento) do  valor

estimado da contratação,  devendo a comprovação ser  feita  relativamente à

data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para

esta data através de índices oficiais.(destaquei)

§ 4o   (...)

Em outros termos, a aposição da exigência do capital social mínimo

em outro  lugar  do  edital  (item 3.1,  “e”),  não retira  a  sua  natureza  de  exigência

relativa  à  qualificação  econômica-financeira,  prevista  em lei  (art.  31,  §2º).  Desta

feita,  ao prever o §2º que a Administração pode exigir o capital  mínimo (método

eleito no edital) ou patrimônio líquido mínimo “como dado objetivo de comprovação

da  qualificação  econômica-financeira  dos  licitantes”,  forçoso  aceitar  que  a

proporcionalidade do capital social de cada uma das empresas do consórcio tenha

que ser analisada de per se.

 Some-se a isso o fato de que o artigo 33 está topograficamente

posicionado  a  fim  de  regulamentar  as  situações  descritas  anteriormente  à  sua

redação,  o  que  de  fato  aconteceu,  tanto  é  que  em  seu  inciso  III,  referenciou

expressamente os arts.  28 a 31 e ainda prescreveu: “para efeito de qualificação

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

de sua respectiva participação”.

Outrossim, não é possível  considerar  que a exigência do capital

social mínimo possa representar cumulação de exigências, pois o que se veda é a

exigência  da  apresentação  do  capital  social  mínimo  e,  ao  mesmo  tempo,  o
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patrimônio líquido mínimo, o que não aconteceu, conforme bem delineado no item

5.3.4.

Deste modo, tendo em conta que o capital social da consorciada

COMBRASEN é inferior ao exigido no Edital, diante da sua proporcional participação

de  30%  (trinta  por  cento)  do  consócio  (cláusula  sexta  do  compromisso  de

constituição de consórcio), esta assessoria jurídica manifesta-se pela  inabilitação

do Consórcio CONCRETIZA-COMBRASEN.

13)  DA  HABILITAÇÃO  DO  CONSÓRCIO  OTT  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES LTDA. (OTT ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.);

Em face da decisão de habilitação do Consórcio OTT Construções

e  Incorporações  Ltda.,  foram  interpostos  recursos  pelas  empresas  Ademaldo

Construções  e  Projetos,  Tecon  Tecnologia  em  Construções  Ltda.  e  Jota  Ele

Construções Civis.

A empresa Ademaldo impugna a habilitação em apreço fulcrada na

ausência  de  previsão  editalícia  para  aceitação  da  participação  de  empresas

consorciadas,  o  que  já  foi  enfrentado  e  considerado  insubsistente  no  recurso

interposto em desfavor do consórcio Concretiza-Combrasen.

Afirmou que a empresa OTT Engenharia, participante do consórcio

não  possui  a  CCL  mínima  exigida,  na  proporcionalidade  de  sua  participação

consorcial, tampouco apresentou qualquer Atestado Operacional ou Profissional.

Asseverou também que os balanços patrimoniais dos integrantes

do consórcio não foram registrados na junta comercial, descumprindo o item 5.3.4.1

do Edital.
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A empresa alegou que a habilitação deve ser revista, já que não

cumprido o artigo 249 da Lei nº 6.404/1976 acerca das cláusulas obrigatórias que

devem constar do contrato de constituição do consórcio.  Tal  questão também foi

analisada  quando  do  recurso  interposto  em  desfavor  do  consórcio  Concretiza-

Combrasen e também considerado insubsistente pelas razões já expostas.

Assim,  como  a  empresa  Ademaldo,  também  questionou  a

apresentação da capacidade financeira da empresa OTT Engenharia, na medida de

sua participação no consórcio.

Argumentou  que  a  Disponibilidade  Financeira  Líquida  –  DFL da

consorciada OTT Construções (parceira da OTT Engenharia) é inferior ao exigido no

edital,  na  medida  de  sua  proporcionalidade  consorcial  (64,86%).  Além disso,  as

consorciadas não informaram algumas obras em andamento, o que influenciaria o

cálculo da DFL.

Questiona também a qualificação da consorciada OTT Engenharia

de  Obras  Ltda  como  EPP,  vislumbrando  que  trata-se  de  artifício  para  angariar

benefícios e tratamentos diferenciados destinados às ME’s e EPP’s.

A  empresa  Jota  Ele  Construções  Civis  também  questionou  o

cumprimento do item 5.3.4 “c” (Capital Circulante Líquido), em relação à consorciada

OTT Engenharia, na medida de sua participação do consórcio (35,14%).

Em  sede  de  contrarrazões  rebate  os  questionamentos

argumentando,  em  síntese,  que  o  contrato  apresentado  é  de  compromisso  de

constituição de consórcio, fato pelo qual não se exige todas as cláusulas do contrato

de constituição.

Afirmou que a análise sobre a robustez financeira deve levar em

consideração o consórcio, como se fosse um único ente, da mesma maneira em que

foram examinados os documentos das empresas. Além disso o edital não exigiu o
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acréscimo  de  30%  (trinta  por  cento)  a  mais  de  qualificação  financeira  dos

consórcios.

Rebate o argumento da apresentação falsa acerca dos contratos

em andamento, posto que as informações obtidas por consulta à rede mundial de

computadores está desatualizada.

A respeito da condição de empresa de pequeno porte, realça que

não há qualquer vedação à sua participação e que cumpre os termos da lei, ainda

que participe de um mesmo grupo econômico.

Ao final solicita a confirmação de sua habilitação.

A Comissão  Permanente  de  Licitação  (evento  338),  considerou

insubsistente a alegação de que o termo de compromisso tenha que ter as cláusulas

do contrato de constituição do consórcio.

Também pugnou pelo desprovimento dos recursos em relação à

composição  da  DFL,  já  que  o  edital  não  acresceu  30%  (trinta  por  cento)  às

exigências  de  qualificação  econômico-financeira,  assim  como  o  fez  acerca  dos

questionamentos  relativos  aos  contratos  apresentados,  à  escrituração  contábil

perante a Junta Comercial e condição de Empresa de Pequeno Porte.

Todavia,  com  relação  à  apresentação  da  CCL,  a  comissão

manifestou-se pela inabilitação do consórcio, já que não houve a comprovação do

requisito  em  relação  à  OTT  Engenharia  de  Obras  Ltda.,  na  proporção  da  sua

participação descrita no compromisso de consórcio.

Nesse mesmo sentido, considerou que não houve a comprovação

da qualificação técnica, já que somente uma das empresas consorciadas apresentou

os documentos necessários.

Submetida a matéria a esta Assessoria Jurídica, observa-se que a

ausência  de  previsão  editalícia,  a  suposta  inconformidade  do  compromisso  de
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constituição de consórcio e a questão da escrituração contábil já foram objeto de

análise e considerados insubsistentes, como já explicitado neste parecer.

Do mesmo modo, esta Assessoria Jurídica não vê impedimentos

hábeis a serem discutidos em sede de processo licitatório acerca da participação de

Empresa de Pequeno Porte consorciada, já que não foi apontado o benefício que

isto gerou até a presente fase. Outrossim, não se vislumbra qual seria a medida

administrativa,  repito,  em  sede  de  procedimento  licitatório,  a  ser  tomada  para

desconsiderar os documentos apresentados, já que estes devem ser questionados

junto aos órgãos de fiscalização constituídos.

Também não resta dúvida de que o argumento de que a DFL do

consórcio tem que ser acrescido de 30% (trinta por cento) não pode ser aceito, pois

não previsto no edital de licitação.

Em relação os contratos apresentados, a Comissão Permanente de

Licitação informou que realizou diligências e constatou inexistir falhas em relação à

indicação  dos  contratos  em  andamento  ou  a  iniciar,  mantendo  portanto  a  DFL

inalterada.

Nesse pórtico, some-se também o fato de que o item 5.3.4, “f”

prescreveu:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …

c) comprovação da disponibilidade financeira (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: (destaquei)

Nota-se  que  analisar  todo  o  universo  de  possíveis  contratos

existentes formalizados por todas as empresas participantes é deveras impraticável.
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Daí a importância da assinatura do contador habilitado, ofertando, sob a fé e sua

responsabilidade profissional, a veracidade sobre os dados sob os quais apresenta

seus cálculos.

Não obstante isso, a Comissão Permanente de Licitação, que tem

fé pública realizou diligências e informou não encontrar irregularidades na relação

dos contratos indicados, razão pela qual, neste ponto, a decisão de habilitação deve

ser mantida.

Anote-se que não houve a constatação de irregularidade e nem

mesmo  a  atuação  da  Comissão  para  suprir  a  ausência  de  informações  e

documentos, sendo regular, portanto, sua providência.

No  ponto  em  que  toca  a  participação  do  consórcio  e  a

apresentação da qualificação técnica e econômico-financeira, vejamos o que dispõe

a Lei nº 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. 

§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá,

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

artigo.

§ 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.

De plano, a questão necessita ser trabalhada sob a perspectiva

de que a norma em comento teve por escopo ampliar a concorrência e beneficiar o

interesse público. Isto é, permitiu-se a junção de empresas que, isoladamente, não

teriam condições de participar do certame, dado o seu volume ou complexidade.

Daí  a  premissa  de  que  empresas  que  sozinhas  consigam

absorver a demanda consorciando-se com outras acaba por agir contrariamente à

perspectiva normativa.

Talvez por isso a legislação colacionada previu a possibilidade de

soma  quantitativa  de  atestados  técnicas  para  que  empresas  que  detenham  a

técnica, porém em menor volume possam agregar-se e participar do certame.

Feito este registro, partindo do pressuposto de que há a previsão

de  que  admite-se  “para  efeito  de  qualificação  técnica,  o  somatório  dos

quantitativos de cada consorciado”, faz-se necessário que todos os consorciados

detenham ao menos uma fração técnica do todo que se pretende demonstrar. Em

outras  palavras,  não  se  pode  perder  de  vistas  que,  a  rigor,  cada  um  dos

consorciados devem cumprir todos os requisitos editalícios e que a soma permitida
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visa alcançar o quantitativo mínimo exigido na licitação, justamente para ampliar a

competição. Nestes termos veja a lição de Joel de Menezes Niebuhr:

O inciso  III  do  art.  33  da  Lei  nº  8.666/93  prescreve  que cada  um dos

consorciados  deve  apresentar  a  integralidade  dos  documentos  de

habilitação  exigidos  no  edital. Esta  é  a  regra,  excepcionalmente,  o

dispositivo  permite  que os  consorciados  somem os  seus  quantitativos  para

efeito de qualificação técnica. Sobre esse permissivo, são necessárias algumas

ponderações:

Em primeiro lugar, o dispositivo permite a soma de quantitativos. O ponto é que

há quesitos de qualificação técnica que não dependem de quantitativos, como,

por exemplo,  a  exigência  de inscrição na entidade profissional  competente,

enunciada no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93. Nesse caso, vale a regra

de que todos os integrantes do consórcio devem apresentar  todos os

documentos  exigidos  no  edital. A  regra  só  é  quebrada  para  os

quantitativos, exigências centradas em quantidades. Portanto, suponha-se

consórcio composto por  duas empresas,  uma apresenta os documentos de

inscrição na entidade profissional competente e a outra não. O consórcio deve

ser inabilitado, porque aqui não hé de falar de soma de quantitativo. (Niebuhr,

Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. Belo Horizonte:

Editora Fórum, 2013, pg. 422)

Com  isso,  o  que  se  denota  dos  autos  é  que  uma  das

consorciadas (OTT Engenharia) não demonstrou habilitação técnica e não houve a

somatória  (quantitativos)  de  seus  atestados  com  a  outra  consorciada  (OTT

Construtora) para fins de cumprimento editalício.

Assim  a  empresa  em  epígrafe,  salvo  melhor  juízo,  deve  ser

inabilitada, já que a Diretoria de Obras informou no evento 343 que nos quadros da

Empresa OTT Engenharia de Obras Ltda, não há nenhum engenheiro eletricista e

mecânico, tão pouco foram apresentadas certidões de acervo técnicos.
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Do  mesmo  modo,  em  relação  à  qualificação  econômico-

financeira, é permitida a conjugação das empresas para fins de habilitação, todavia,

de forma proporcional à respectiva participação no consórcio.

Dito  isso,  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  inabilitou  o

consórcio OTT Construções e Incorporações Ltda.

É que, a proporcionalidade, segundo os ensinamentos de Márcio

Pestana,  visa  ampliar  a  competitividade,  porém  com  equilíbrio  entre  os

consorciados, veja:

“O limite  percentual  de participação no consórcio  de certa  maneira  volta-se

para  delimitar  a  envergadura  do  consorciado,  não  permitindo  que  ela  se

avantaje apenas para dar cobertura aos de menor expressão, nem, ao reverso,

permita  que  os  de  menor  dimensão  possam  artificialmente  ampliar  a  sua

participação no consórcio, ultrapassando os seus próprios limites”.  (Pestana,

Marcio.  Licitações públicas no Brasil:  exame integrado das Leis  8.666/93 e

10.520/2002. Atlas, 2013, pgs 710/711)

Nessa perspectiva, a consorciada OTT Engenharia de Obras, que

participa  na proporção de  35,14% (trinta  e  cinco vírgula  quatorze  por  cento)  do

compromisso (cláusula sexta,  alínea “a”)  tem o Capital  Circulante Líquido de R$

3.154.079,23 (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setenta e nove reais e

vinte e três centavos), portanto, menor do que o valor proporcional exigido para sua

habilitação, isto é, R$ 3.497.780,56 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil,

setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

Desta  feita,  esta  Assessoria  Jurídica  manifesta  pela  sua

inabilitação, com fundamento no item 5.3.4. “c”.
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14) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI

Como  se  extrai  dos  autos,  foram  interpostos  em  face  da

habilitação da Construtora Anhanguera EIRELI, os recursos das empresas Ademaldo

Construções  e  Projetos,  Tecon  Tecnologia  em  Construção  Ltda.  e  Jota  ele

Construções Civis.

Em  seu  recurso,  a  empresa  Ademaldo  alega  que  a  recorrida

apresentou, em seu Balanço Patrimonial, operação proibida, segundo artigo 179, inc.

II,  da  Lei  nº  6.404/1976.  Nesse  ponto  informa  que,  muito  embora  não  seja  a

recorrida uma S/A, a citada norma a ela se aplica.

Nessa  perspectiva,  o  lançamento  de  Empréstimo  a  Sócios-

Diretores, na ordem de R$ 1.437.719,04 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil,

setecentos e dezenove reais e quatro centavos) deveria ter sido lançada no Ativo

Não Circulante (Ativo Realizável a Longo Prazo) e não no Ativo Circulante.

Desta feita,  se retirada a operação do Ativo Circulante,  a  CCL

resultante seria inferior ao exigido no Edital.

A  empresa  Tecon  se  insurgiu  contra  a  relação  de  contratos

apresentados para cálculo da DFL (item 5.3.4 “e”), já que encontrou na rede mundial

de computadores outros contratos da empresa, não relacionados, devendo, por isso,

ser  inabilitada,  seja  pela  correção  do  cálculo,  seja  pela  própria  falsidade  da

informação prestada.

A  empresa  Jota  Ele  também  contestou  a  apresentação  dos

contratos,  em especial  o  de  nº  152/2016,  firmado com o Tribunal  de  Justiça  do

Distrito  Federal  e  Territórios,  bem  como  a  apresentação  da  Declaração  de

Elaboração Independente de Proposta (item 5.3.5 “e”).
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Em suas contrarrazões a Construtora Anhanguera ponderou que

o  contrato  com  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito  Federal  e  Territórios  está  em

processo de rescisão por questões orçamentárias do órgão.

Rebate o descumprimento da entrega de Declaração de Proposta

Independente ao argumento de que o modelo adotado na IN nº 02/2009 é aplicável

às entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG.

Outrossim,  informou  que  o  seu  sítio  na  internet  está

desatualizado,  por  isso  ainda  constam  os  contratos  relacionados  pela  empresa

Tecon.

Discordou também sobre o lançamento do empréstimo feito aos

diretores  como  Ativo  Circulante  ao  argumento  de  que  tais  empréstimos  foram

lançados por equívoco e não existem mais, já que foram recebidos no exercício de

2018.  Ademais,  informou  que  providenciou  sua  correção,  informando  a  Receita

Federa por meio de novo SPED Contábil,  como o autoriza a IN nº 1420/2013 e

1.679/2016.

A Comissão Permanente  de Licitação manifestou-se  no evento

338,  considerando que a  falta  apontada pela  empresa Ademaldo Construções e

Projetos Ltda. foi corrigida sem que isso tenha alterado o resultado anteriormente

alcançado.

Não  obstante,  considerou  que  a  Escrituração  Contábil  Digital

(ECD) substituída deveria ser assinada por dois contadores, ou seja, o contador que

assina a Escrituração Substituída e o auditor independente, consoante interpretação

extraída do art. 7º da Instrução Normativa nº 1.774/2017. 

Com  fundamento  nesta  omissão,  pugnou  pela  inabilitação  da

empresa.
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Em relação ao questionamento sobre os contratos apresentados,

considerou improcedente a alegação já que “tais valores não impactariam de forma a

reduzir a DFL da licitante a valor inferior ao estabelecido no ato convocatório”.

No  mais,  considerou  que  o  contrato  com  o  TJDFT  está  em

processo de rescisão, por isso não deve ser levado em consideração no cálculo da

DFL, pugnando pelo não provimento do recurso da empresa Jota Ele Construções

Civil S/A.

Submetida a matéria a esta Assessoria Jurídica, passo a analisar

cada ponto.

Em  relação  à  operação  indicada  como  proibida  constante  do

Balanço Patrimonial (artigo 179, inc. II, da Lei nº 6.404/1976), data vênia, a posição

da Comissão Permanente de Licitação acerca da exigência da assinatura de auditor

independente, esta não merecer prosperar.

Tanto  é  que,  submetida  a  matéria  à  unidade  técnica  deste

Tribunal,  isto é, à Diretoria Financeira, com suporte da Divisão de Contabilidade,

estas concluíram:

Portanto, de acordo com os dados apresentados pela empresa Anhanguera a

mesma não é obrigada a realização de auditoria independente, vez que não é

uma companhia aberta, não é sociedade de "grande porte", bem como no ano

de 2017 (exercício anterior) o ativo não foi superior a R$ 240.000.000,00 e nem

receita bruta anual no ano de 2018 foi superior aos R$ 300.000.000,00.

Desta mesma forma entende esta Assessoria Jurídica. É que a

interpretação conjunta do art. 7º, §2º, da IN RFB 1.774/2017, arts. 133, III, e 275, §4º

da Lei nº 6.404/76 e art. 3º da Lei nº 11.638/2007, dão conta de que a assinatura de

auditor  independente  é  necessária  em  caso  de  Sociedades  Anônimas  ou

Sociedades  que  tenham  ativo  total  superior  a  R$  240.000.000,00  (duzentos  e
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quarenta milhões) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos

milhões de reais), o que não é o caso em tela, confira:

Art. 7º A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros

que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo,

conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 200

(R1) – Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada

em 12 de dezembro de 2014.

§1º (…)

§2º O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado

pelo  profissional  da  contabilidade  que  assina  os  livros  contábeis

substitutos e, no caso de demonstrações contábeis auditadas por auditor

independente, também por este.

Art. 133, III, da Lei nº 6.404/76:

Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data

marcada  para  a  realização  da  assembléia-geral  ordinária,  por  anúncios

publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos

acionistas:

 I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos

administrativos do exercício findo;

II - a cópia das demonstrações financeiras;

III - o parecer dos auditores independentes, se houver.

(...)

Art.  275.  O  grupo  de  sociedades  publicará,  além  das  demonstrações

financeiras  referentes  a  cada  uma  das  companhias  que  o  compõem,

demonstrações consolidadas, compreendendo todas as sociedades do grupo,

elaboradas com observância do disposto no artigo 250. 
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(...)

§ 4º As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua

companhia  aberta  serão  obrigatoriamente  auditadas  por  auditores

independentes  registrados  na  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  e

observarão as normas expedidas por essa comissão. 

Art. 3º da Lei nº 11.638/2007:

Art. 3o  Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas

sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15

de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações

financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado

na Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta

Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no

exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e

quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais).

Note que a empresa Construtora Anhanguera não se encontra em

nenhum dos casos em que é obrigatória a atuação do auditor independente, pois

constituída como EIRELI, não configurando como sociedade de grande porte com

ativo total ou receita bruta anual no importe indicado pela lei colacionada.

Outrossim,  até  pelo  princípio  da  paridade,  observa-se  que  os

próprios  documentos  questionados,  apresentados  no  evento  290,  não  foram

assinados por auditor independente, razão suficiente para se chegar à conclusão de

que em suas retificações, não é possível exigir a assinatura de auditor independente.

Quanto  ao  conteúdo  das  informações  prestadas,  toda

interpretação  apresentada  neste  parecer  se  fundamentou  na  intenção  externada
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Diretoria-Geral

pelas exigências editalícias. Com isso, diz-se que a solicitação da assinatura dos

documentos por contador habilitado teve por escopo certificar o cumprimento dos

índices econômico-financeiros eleitos.

Nessa  perspectiva,  foi  apresentado  o  cálculo  da  DFL  e  a

Comissão  Permanente  de  Licitação  ressaltou  que  “tais  alterações,  no  caso  em

comento, não implicaram em mudança dos números apresentados no memorial de

cálculo contábil...”. 

A Diretoria  Financeira  também  não  se  manifestou  contrário  à

retificação  apresentada  (evento  349),  consignando  que  a  certificação  de  toda  a

adequação dos documentos apresentados demandaria o cruzamento de dados, o

que não é o caso, em especial porque tais providências não foram feitas em relação

a todos os demais participantes.

Desta  feita,  esta  Assessoria  Jurídica  manifesta-se  pelo  não

provimento do recurso da empresa Ademaldo, neste particular.

Em face da não indicação do contrato do Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e Territórios, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela manutenção

da habilitação, pois de fato, não é razoável exigir que um contrato cuja rescisão foi

noticiada em 26.07.2017, por meio do Ofício nº 6.243/2017 (evento 331, fls.  22),

deva ser incluído na relação de compromissos assumidos, aptos a influenciar a DFL.

Some-se a isso o fato de que,  por meio do ofício  nº COB 040/2019 (datado de

24.06.2019),  o  Gestor  Administrativo  do  Contrato  informa  que  o  TJDF  “decidiu

manter  a  decisão  proferida  anteriormente  e  optou  pela  rescisão  unilateral  do

Contrato de Execução de Obras nº 152/2016”, ofertando defesa prévia à contratada

(evento 331, fls. 24).

Além disso, a Comissão Permanente de Licitação certificou que,

ainda que  se  relacionado  o  contrato,  o  que  se  vislumbra  desnecessário,  a  DFL
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atenderia a exigência editalícia. Nesse ponto sim, não há reparos na atuação da

Comissão,  pois  não  teve  por  escopo  substituir  a  responsabilidade  ofertada  pelo

contador responsável pelos cálculos, mas simplesmente certificar o cumprimento do

edital.

Ademais,  os  documentos apresentados,  relativos  aos contratos

apontados  pela  empresa  Tecon  Tecnologia,  como  não  indicados  para  fins  de

cálculos da DFL foram esclarecidos pelos documentos acostados nas contrarrazões

(evento 331, fls. 25/81), dando conta de que ou foram finalizados, rescindidos ou

executados, já que os contratos que os fundamentam perderam vigência ou pendem

apenas a certificação de sua finalização.

Também não merece prosperar a insurgência da empresa Jota

Ele sobre a declaração de elaboração independente de proposta pois o documento

contido no evento 290, fls. 230, atende à exigência editalícia, que não prescreveu a

utilização de qualquer modelo definido. Aliás, quando quis, o edital indicou o modelo,

como no caso de emprego de menores, por exemplo.

Deste  modo,  esta  assessoria  jurídica  manifesta-se  pela

habilitação da empresa Construtora Anhanguera EIRELI, por não haver nos autos

elementos objetivos que demonstrem o não cumprimento do edital, registrando que,

em caso de ser vencedora, nada impede que sejam reanalisados todos os seus

documentos  e  certificada  a  inexistência  de  condenações  que  impeçam  a  sua

contratação.

15)  DA  HABILITAÇÃO  DA  EMPRESA  NORTE  LOCAÇÃO  COMÉRCIO  E

SERVIÇOS EIRELI – EPP

_____________________________________________________________________________________________________

Av. Assis Chateaubriand, 195, St. Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74280-900 – Telefone (62)3236-5202  

45

Nº Processo PROAD: 201811000137492

Assinado digitalmente por: MARCOS NUNES LAUREANO, ASSESSOR(A) JURÍDICO(A); e outros, em 12/09/2019 às 15:22.
Para validar este documento informe o código 251253941155 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento
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Contra a empresa Norte Locação Comércio e Serviços EIRELI –

EPP,  foram  protocolizados  os  recursos  das  empresas  Ademaldo  Construções  e

Projetos, Tecon Tecnologia em Construções Ltda. e Jota Ele Construções Civis.

A  empresa  Ademaldo  questiona  os  atestados  de  qualificação

técnica  apresentados  pelo  Detran/GO  e  pela  Goiás  Turismo,  bem  como  a

Demonstração Financeira, alegando itens questionáveis não esclarecidos nas Notas

Explicativas do Balanço, entrevendo a existência de manobra contábil.

Outrossim, afirma que os lançamentos genéricos atenta contra o

texto do art.  176, §2º da Lei  nº 6.404/1976 e que o Balanço Patrimonial  não foi

registrado na Junta Comercial, consoante item 5.3.4.1 do Edital.

A  Empresa  Jota  Ele  impugna  a  habilitação  da  recorrida  ao

argumento  de que esta  deixou de declarar  a  existência  do  contrato  nº  16/2018,

firmado  com o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Goiás  –

Campus Goiânia.

Afirma  também  que  não  foi  apresentada  a  Declaração

Independente de Proposta na forma do edital (item 5.3.5.”e”).

Por sua vez, a empresa Tecon Tecnologia aponta que a empresa

recorrida não comprovou capacidade para execução de piso com revestimento em

granito,  já  que  a  comprovação  de  revestimento  só  fez  referência  a  escada  e

elevador, o que não se assemelha ao que haverá na obra do Tribunal e Justiça. Além

disso,  questionou  a  demonstração  de  capacidade  para  serviços  de  vídeo  (item

5.3.3.d.2.3.).

Do  mesmo modo,  apontou  que  não  foram relacionadas  outras

obras em andamento,  descumprindo o  item 5.3.4.  “e”,  já  que  o  contrato  com o

Detran tem o valor total de R$ 13.476.553,37 (treze milhões, quatrocentos e setenta

e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) e não R$
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8.900.538,60  (oito  milhões,  novecentos  mil,  quinhentos  e  trinta  e  oito  reais  e

sessenta centavos), como informado, afetando o cálculo da DFL.

Em suas contrarrazões a empresa Norte Locação contestou os

recursos afirmando que as obrigações editalícias se resumem a apresentar a relação

de compromissos assumidos que afetam o patrimônio da peticionante, o que não

inclui os contratos cujas atividades estejam suspensas.

Relatou que a declaração apresentada nos autos atende ao edital

de licitação.

No  que  pertine  à  não  demonstração  de  capacidade  técnica,

entende a recorrida que o edital não exigiu a apresentação de quantitativos mínimos,

mas serviços com características semelhantes.

Que os atestados referentes aos serviços prestados ao DETRAN

foram executados no ano de 2017, isto é, relativos a outro contrato do ano de 2018.

Por derradeiro, rebateu a irregularidade do balanço apresentado,

pois “todos os índices e demonstrativos financeiros estão comprovados através do

Balanço Contábil e DRE”.

A Comissão  Permanente  de  Licitação  (evento  338)  considerou

satisfatórias as informações acerca dos atestados emitidos pelo DETRAN/GO, assim

como a demonstração da real alteração do valor da nota de empenho do contrato,

no valor de R$ 8.990.443,03 (oito milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e

quarenta e três reais e três centavos).

Considerou  também  que  não  se  aplica  aos  lançamentos

genéricos o disposto na Lei das Sociedades Anônimas, já que o art. 1.053 do Código

Civil  indica  que  às  omissões  da  sociedade  limitada,  aplica-se  as  normas  da

sociedade simples, como na espécie.
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Acerca do Balanço Patrimonial, considerou adequado o recibo de

entrega da Escrituração Contábil Digital, registrado por meio do SPED contábil.

Considerou insubsistentes as alegações de descumprimento do

edital em relação à qualificação técnica para os serviços de sonorização e vídeo,

posto que foram apresentados certificados que denotam similaridade nos serviços

executados.

Expôs que a não indicação dos contratos firmados com o Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia, não tem o

condão de inabilitar a recorrida, já que, mesmo que somados estes contratos, ainda

assim  há  disponibilidade  financeira  líquida,  conforme  cálculo  feito  pela  própria

comissão.

Também  considerou  adequada  a  declaração  de  Elaboração

Independente de Proposta apresentada, já que o modelo contido na IN STI/MPOG

nº 05/2017 deve ser utilizado pelos órgãos vinculados ao sistema SISG.

Por outro lado, considerou que, muito embora o edital não exija a

apresentação de quantitativos  necessários  a  comprovar  a  capacidade técnica,  a

execução dos serviços de revestimento não foi demonstrada, em especial porque o

atestado do engenheiro civil Vinícius Dias Queiroz faz referência apenas à execução

de piso de granito polido especial para escadas e elevadores (162,42m²), o que não

é similar ao piso a ser executado, na ordem de 24.923,35m², razão pela qual pugnou

pela inabilitação da empresa Norte.

Diante disso, esta assessoria jurídica se manifesta sobre cada um

dos pontos da seguinte forma.

Em relação aos atestados técnicos apresentados pelo Detran/GO

e Goiás Turismo, a matéria foi submetida à Diretoria de obras, que certificou que não

foi comprovada a capacidade técnica para execução de piso com revestimento em
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granito (item 5.3.3 – d.1.2), bem como, instalação e ar condicionado (item 5.3.3 –

d.3.2) e elevadores (item 5.3.3 – d.3.1), consoante evento 344. Com isso, a empresa

deve ser inabilitada, neste ponto.

Acerca da Demonstração Financeira, é fato que o contrato social

não elegeu, subsidiariamente, a regência da empresa pelas normas da Sociedade

Anônima, como quer crer a recorrente. Aliás, considerando que o Contrato Social e o

comprovante de inscrição e de situação cadastral indicam que a recorrida é uma

EIRELI, a incidência das normas supletivas encontram regência nos artigos 980-A,

§6º e 1.053, parágrafo único, confira:

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída

por  uma  única  pessoa  titular  da  totalidade  do  capital  social,  devidamente

integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo

vigente no País.   

§1º (...)

§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que

couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.  (grifei)

Art.  1053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste capítulo, pelas

normas das sociedades simples.

Parágrafo único.  O contrato social poderá prever a regência supletiva da

sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. (destaquei)

Assim, não havendo disposição no contrato social que excepcione

a incidência do parágrafo único do art. 1.053, a utilização de disposição da Lei das

Sociedades  Anônimas  para  questionar  as  demonstrações  financeiras  perde

sustentação, devendo o recurso ser desprovido, nesta parte.
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Do mesmo modo, o documento acostado no evento 300, fls. 103,

contém o registro no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, devendo ser

aceito, como já abordado neste parecer.

Quanto  aos  argumentos  da  Empresa  Jota  Ele,  a  declaração

independente de proposta apresentada o item 1 do evento 300, fls. 112, atende ao

edital, já que não foi exigido a adoção de qualquer modelo.

Em relação à não indicação da existência do contrato nº 16/2018

firmado  com o  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Goiás  –

Campus Goiânia, o que também foi questionado pela empresa Tecon Tecnologia, em

especial ao valor do contrato com o Detran/GO.

Nesse  ponto,  foi  juntado  o  extrato  que  demonstra  a  regular

informação sobre o valor do contrato formalizado com o Detran/GO. 

Todavia,  em  relação  os  demais  contratos  não  trazidos  ao

conhecimento desta Administração, data vênia ao posicionamento da Comissão de

Licitação, a empresa Norte Locações necessita ser inabilitada. 

É que a matéria ganha especial relevo se considerada a omissão

e as exigências editalícias, que assim prescreveu:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:

a) …

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;

f)  comprovação  da  disponibilidade  financeira  líquida  (DFL)  da  licitante  que

deverá ser igual ou superior ao valor total orçado da obra, obtida através da
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apresentação de memorial de cálculo devidamente assinado por contador

habilitado, contendo a seguinte fórmula: (destaquei)

(…)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1  As  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Da interpretação das cláusulas editalícias, chega-se à conclusão

de que a DFL, obtida através da apresentação de memorial de cálculo devidamente

assinado  por  contador  habilitado,  teve  por  escopo  justamente  permitir  que  a

Administração gerenciasse o risco de receber os memoriais que não representem a

realidade,  já  que  é  impossível  certificar  se  todos  os  contratos  e  compromissos

assinados foram informados (prova de fato negativo).

De  mais  a  mais,  o  item  20.1  é  claro  ao  estabelecer  que  a

responsabilidade pela fidelidade das informações e documentos apresentados é dos

proponentes, não podendo a comissão e os outros concorrentes atuar na instrução

da proposta alheia.

Assim,  mesmo  chegando  a  conclusão  de  que  a  DFL  ainda

comporta a assunção do compromisso, o fato de não ter encaminhado todos os

contratos ao menos em execução, expõe toda a fragilidade da proposta e coloca por

terra a tentativa desta Administração em gerenciar esse risco.

Outrossim, tal  situação não se confunde com o que aconteceu

com a empresa Anhanguera a respeito do contrato do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e Territórios, que já havia a notificação acerca da sua rescisão.

Assim, salvo melhor juízo, esta Assessoria Jurídica manifesta-se

pela  inabilitação da empresa Norte Locação Comércio e Serviços EIRELI – EPP,
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por descumprimento dos itens 5.3.3 – d.1.2, 5.3.3 – d.3.2 e 5.3.3 – d.3.1, consoante

evento 344, bem como item 5.3.4. “f”.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela:

1 – Inabilitação das seguintes empresas e fundamentos:

a) empresa RAC Engenharia S/A, por descumpria o item 3.1 “e”

(art. 31, §3º da Lei nº 8.666/93);

b) Construtora Guia Ltda. deve ser mantida, com fundamento no

item 5.3.4 “c” do edital de licitação;

c)  Jota  Ele  Construções  Civis  S/A.,  com  fundamento  no  item

5.3.4. “f”;

d) Elmo Engenharia Ltda., com fundamento no item 5.3.4, “c” e

“d”;

e) Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda., com fundamento no

item 5.3.4. “c”;

f)  ENGEMIL  –  Engenharia  Empreendimentos  Manutenção  e

Instalações Ltda., com fundamento nos itens 5.3.4, “f” do edital;

g)   Consórcio  Concretiza-Combrasen,  com fundamento no item

3.1 do edital;

h)  Consórcio  OTT  Construções  e  Incorporações  Ltda.,  com

fundamento nos itens 5.3.4., “c” e 5.3.3;

i)  Norte  Locação  Comércio  e  Serviços  EIRELI-EPP,  com

fundamento nos itens 5.3.3 – d.1.2, 5.3.3 – d.3.2 e 5.3.3 – d.3.1, consoante evento

344, bem como item 5.3.4. “f”.2, todos do edital.
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2 -  Habilitação das seguintes empresas:

a) Ademaldo Contruções e Projetos;

b) Vega Construtora e Incorporações Ltda;

c) GCE S/A;

d) Tecon Tecnologia em Construções Ltda;

e) EHS Construtora e Incorporadora Ltda;

f) Salver Construtora e Incorporadora Ltda;

g) Construtora Anhanguera EIRELI.

É o parecer, s.m.j., que fica submetido à superior deliberação do

Diretor-Geral.

Marcos Nunes Laureano       Leonardo José dos Santos
     Assessor Jurídico      Assessor Jurídico

                    De acordo:     Leandra Vilela Rodrigues Chaves
Coordenadora do Assessoramento da Diretoria-Geral
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