
Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Processos nº : 201811000137492
Interessado : Diretoria de Obras 
Objeto : Obra de reforma do bloco “B” do complexo Tribunal de Justiça de Goiás
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise dos  recursos  administrativos interpostos  pelas empresas
CONSTRUTORA GUIA LTDA,  GCE S/A,  VEGA CONSTRUTORA LTDA, RAC ENGENHARIA
S/A  e JOTA ELE  CONSTRUÇÕES  CIVIS  S/A,  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  já
qualificadas nos autos, contra decisão da Comissão Permanente de Licitação que as inabilitou,
decisão essa registrada na ata de realização  da fase de habilitação da Concorrência de nº
025/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução da obra
de reforma do bloco “B” do Tribunal de Justiça de Goiás.

DAS RAZÕES DAS RECORRENTES INABILITADAS

Seguem, de forma sucinta, as razões.

CONSTRUTORA GUIA LTDA
Alega a Recorrente que foi inabilitada do certame licitatório por, supostamente, não ter

apresentado documentos exigidos para a qualificação econômico-financeira, especificamente
os listados nas alíneas “c”, “d”, “e’ e “f” do item 5.3.4 do Edital.

Ocorre que, em consulta aos autos do processo eletrônico, a Recorrente identificou que
os itens  citados para  a  sua inabilitação  estão presentes  nos autos  do processo licitatório,
indicando as páginas para nova conferência.

Pede seja revisada a documentação apresentada, para que se constate, efetivamente,
que os itens citados foram atendidos, eis que a documentação faz parte do processo licitatório,
tendo sido autuada e recebido paginação, que facilita a sua conferência.

GCE S/A
Informa em seu recurso  que foi  inabilitada por  deixar  de  comprovar  a  execução de

sonorização e vídeo, parcela de maior relevância exigida para o Engenheiro Eletricista.

Afirma que tal  exigência foi  cumprida uma vez que o Engenheiro Civil  Paulo Marcos
Junqueira Guimarães está habilitado para serviços de instalações elétricas conforme alínea “h”
do art. 32 do Decreto Federal 23.569/33, nos termos da Lei 5.194/66 e do art. 25 da Resolução
218/73 do CONFEA.
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Afirma ainda que na CAT do Engenheiro Igor Borges Paco, constam serviços de maior
complexidade e correlatos à exigência editalícia.

Requer o recebimento, análise e acolhimento do recurso a fim de declarar a Recorrente
habilitada para seguir no certame.

VEGA CONSTRUTORA LTDA
A Recorrente, ao indicar os 02 (dois) Engenheiros Mecânicos, em conformidade com o

edital  da  Concorrência  nº  025/2019,  comprovou  que  cada  um deles  possui  a  capacidade
técnico-profissional pertinente à sua especialidade, sendo 01 (um) Engenheiro Mecânico com
acervo técnico relativo à “instalação de elevadores” (JOSÉ SARTO ALENCAR BRAYNER) e 01
(um)  Engenheiro  Mecânico  com  acervo  técnico  relativo  à  “instalação  de  central  de  ar-
condicionado” (LUÍS HENRIQUE GUIMARÃES QUEIROZ).

Para ilustrar a ilegalidade na decisão,  citou a Concorrência nº 044/2017 (PROAD nº
201709000058559), na decisão de inabilitação da CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
a CPL do TJ/GO utilizou como fundamento exatamente as mesmas premissas que levaram à
inabilitação  da  VEGA  CONSTRUTORA  no  presente  certame:  foram  apresentados  02
Engenheiros Mecânicos para a comprovação de instalação de elevadores e da instalação de
central de ar-condicionado, sendo que, segundo o Sr. Presidente da Comissão de Licitação, tal
comprovação deveria ser feita por um único engenheiro.

Tendo  a  CONSTRUTORA CENTRAL DO  BRASIL S/A apresentado  recurso,  a  CPL
manteve sua decisão, subindo os autos para julgamento de mérito do recurso por parte da
autoridade hierarquicamente superior, qual seja, o titular da Diretoria-Geral do TJ/GO.

Dessa forma, por meio de decisão exarada em 20/12/2017, a então titular da Diretoria-
Geral do TJ/GO julgou procedente o recurso da CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
visto que a mesma apresentou atestados técnicos de dois engenheiros mecânicos, sendo um
de execução de elevadores e outro de execução de ar-condicionado central,  que no nosso
entendimento atendem a exigências do edital neste quesito.

Logo, é fato que a própria Diretoria-Geral do TJ/GO reformou a decisão da CPL, por
entender que a interpretação então conferida por aquele colegiado (imprescindibilidade de a
comprovação de todas as parcelas de maior relevância técnica se dê por parte de um único
profissional) é restritiva e atenta contra  os objetivos licitatórios e com a busca pela proposta
mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública. Ou  seja,  de  forma  consentânea  com  a
jurisprudência do TCU, a Diretoria-Geral do TJ/GO, acertadamente, consignou que não importa
a quantidade de profissionais indicados pela licitante, o que importa, de fato, é verificar se a
empresa tem, em seu quadro técnico, pessoal capacitado para a execução do objeto.

Com  efeito,  por  se  tratar  de  casos  análogos  (o  presente  recurso  e  o  recurso  da
CONSTRUTORA  CENTRAL  DO  BRASIL  S/A  na  Concorrência  nº  044/2017),  deve  a
Administração  do  TJ/GO,  por  dever  de  coerência  e  segurança  jurídica,  observar,  como
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precedente administrativa, a decisão exarada pelo titular da Diretoria-Geral, em 20/12/2017.

Requer  seja  a  decisão  de  inabilitação  da  Recorrente  reconsiderada pela  Comissão
Permanente  de  Licitação  de  forma  a  considerar  HABILITADA  a  empresa  VEGA
CONSTRUTORA LTDA na Concorrência nº 025/2019.

RAC ENGENHARIA S/A
Aduz que apesar de ter atendido toda a documentação do edital, restou impedida de

participar do certame com base no item 3.1 do edital.

Ocorre  que a  legislação que norteia  os  processos licitatórios,  em nenhum momento
exige a apresentação de capital social integralizado, ou seja, o edital está exigindo mais do que
permitido. Além disso, foi apresentado um capital social de valor representativo. 

Alega ainda que as exigências constantes do edital, para comprovação de qualificação
econômico-financeira, estão em duplicidade contrariando o artigo 31, § 2º da Lei 8.666/93 e art.
37,  XXI da Constituição Federal,  uma vez que exigido o capital  social  e demonstração do
patrimônio líquido (itens 3.1 e 5.3.4).

Diante  do  exposto,  tem-se  que  a  exigência  do  item 3.1  não  pode  ser  considerada
legítima  e,  tampouco  capaz  de  excluir  qualquer  licitante,  independente  da  ausência  de
impugnação do ato convocatório.

Requer a reconsideração da decisão habilitando a Recorrente para prosseguimento no
certame.

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Alega a Recorrente que foi  inabilitada erroneamente por  suposto desatendimento ao
item 5.3.4, “f”, do Edital, sob a alegação de que teria deixado de apresentar fórmula obtida
através  da  apresentação  de  memorial  de  cálculo  devidamente  assinado  por  contador
habilitado.  Tal  exigência  envolve  a  qualificação  econômica  das  licitantes  (art.  31  da  Lei
8.666/93).  Sua  finalidade  é  garantir  que  a  saúde financeira  da  futura  contratada  não está
comprometida por outros compromissos previamente assumidos. 

De  acordo  com  a  fórmula  prevista,  a  disponibilidade  financeira  líquida  é  igual  ao
patrimônio líquido da licitante multiplicado por dez, subtraído desse resultado o somatório dos
saldos contratuais das obras ou serviços em andamento ou a iniciar. Para atender esse item, a
DFL deve ser igual ou superior ao valor total orçado da obra.

A disponibilidade financeira líquida (DFL) da Recorrente atende com sobra a referida
exigência uma vez que o seu Patrimônio Líquido (PL) é de R$315.401.731,88 que multiplicado
por  dez,  atinge  R$3.154.017.318,80.  O  saldo  dos  contratos  a  executar  (VA)  é  de  R$
817.032.000,00. Cabe, então, aplicar a fórmula prevista: DFL = (10 x PL) – VA, cujo resultado é
de R$2.336.985.318,80, muito superior ao valor estimado para a obra. Portanto, a Recorrente
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atende com sobra a exigência de DFL, de modo que a sua inabilitação não deve prevalecer.
Não  é  correto  juridicamente  inabilitar  a  Recorrente  por  descumprimento  de  requisito  de
qualificação econômica, quando ela atende com sobra essa exigência. Os objetivos de ampliar
o caráter competitivo da licitação (art. 3º, § 1º, inc. I, Lei 8.666/93) e de obter a proposta mais
vantajosa à Administração Pública (art.  3º,  caput)  impõem a reforma da decisão recorrida,
reconhecendo-se a qualificação econômico-financeira da Recorrente.

DAS CONTRARRAZÕES 

Não  foram  apresentadas  contrarrazões  referente  aos  recursos  das  empresas
CONSTRUTORA GUIA LTDA, GCE S/A, VEGA CONSTRUTORA LTDA, RAC ENGENHARIA S/A
e JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais tem-se que:

CONSTRUTORA GUIA LTDA
Após revisada a documentação da CONSTRUTORA GUIA LTDA restou comprovado que

as exigências contidas no item 5.3.4 “c”, foi atendida parcialmente pois não foi apresentado o
valor  do  CCL.  As  demais  exigências  restaram  comprovadas  nas  páginas  indicadas  pela
Recorrente.

No intuito de sanar tal ausência, a CPL aplicou a fórmula para a apuração do valor do
CCL (ativo circulante – passivo circulante) que, segundo o edital, deveria ser igual ou superior a
10% do valor  da obra.  O valor apurado foi  de R$5.857.111,47.  Portanto menor que o exigido.
Restando mantida a inabilitação da Recorrente. 

GCE S/A
O ato convocatório exige, nos termos da legislação, que seja comprovada a capacitação

técnico-profissional  dos  profissionais  indicados  através  de  um  ou  mais  atestados,
acompanhados  das  respectivas  certidões  de  acervo  técnico  (CAT),  emitidas  pelo  CREA
comprovando a responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto
deste edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor significativo.
Para  a  comprovação  do  engenheiro  eletricista  foi  exigido  a  apresentação  de  atestado
comprovando a execução de rede elétrica, de cabeamento estruturado e de sonorização e
vídeo.

Imperioso ressaltar que para comprovação das parcelas de maior relevância, é facultado
ao licitante, a apresentação de outros serviços com características semelhantes ou de maior
complexidade.

Vejamos o que estabelece a legislação:
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(…) 

I – capacitação técnico-profissional:  comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente,  na data prevista para entrega da proposta,  profissional  de
nível  superior ou  outro  devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
de  características  semelhantes,  limitadas  estas  exclusivamente  às  parcelas  de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos.

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas
no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados  de  obras  ou  serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e
operacional equivalente ou superior.

Em sendo assim, a CAT de nº 0720170001354 do CREA-DF e o atestado emitido pela
empresa Schneider Eletric IT Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda,
apresentados para comprovação da capacidade técnica do Engenheiro Eletricista Igor Borges
Paco  atende  às  exigências  editalícias  posto  que  apresenta  serviços  de  características
similares e de complexidade tecnológica e operacional compatível aos serviços de sonorização
e vídeo. 

Quanto  ao  atestado  emitido  em nome  do  Engenheiro  Civil  Paulo  Marcos  Junqueira
Guimarães,  não  restou  comprovado  que  todos  os  serviços  ali  elencados  foram  por  ele
realizados tendo em vista que muitos deles não são de competência de Engenheiro Civil. Além
disso, no atestado são elencados 16 (dezesseis) profissionais, sem especificar, ao certo, quais
os  serviços  de  responsabilidade  de  cada  um  deles  e,  na  CAT,  vem  expresso  apenas  a
execução de entrada de energia elétrica e iluminação.

Restado comprovada a capacidade técnica do Engenheiro Eletricista a CPL entende
estar habilitada a Recorrente.

VEGA CONSTRUTORA LTDA
Uma vez que a Diretoria-Geral deste Tribunal de Justiça reformou a decisão da CPL, por

entender que a interpretação então conferida por aquele colegiado, no âmbito da Concorrência
nº 044/2017 e Tomada de Preços nº 026/2019 (imprescindibilidade de a comprovação de todas
as parcelas de maior relevância técnica se dê por parte de um único profissional) é restritiva e
atenda contra os objetivos licitatórios e com a busca pela proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, não cabe, face ao precedente administrativo, outra opção a não ser
declarar a Recorrente habilitada para a fase seguinte do certame.
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RAC ENGENHARIA S/A

Com simples análise do conteúdo do item 3.1 do edital, é possível constatar que a regra
ali  contida não é exigência de qualificação econômico-financeira e sim de impedimento de
participação. 

No caso em comento,  a  Recorrente processou a alteração do seu capital  social  em
04/05/2018  aumentando  de  R$2.500.000,00  para  R$6.000.000,00.  Ocorre  que  a  exigência
contida na alínea “e” do item 3.1 é de que, para participar do certame, a empresa deverá ter
capital  social  integralizado  de,  no  mínimo  10%  do  valor  da  obra  licitada,  ou  seja,
R$9.953.843,39.

Não  é  a  exigência  da  integralização  do  capital  social  que  excluiu  a  Recorrente  do
certame e sim o quanto seu capital social é menor do que o exigido para participação.

Quanto à duplicidade de exigência de qualificação econômico-financeira, tal afirmativa
não procede. 

A Lei 8.666/93 estabelece que:

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.

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

Resta evidente que o edital exigiu, única e exclusivamente, a documentação permitida
pela legislação para aferir a capacidade físico-financeira da Recorrente, valendo ressaltar que
não houve exigência de qualificação econômico-financeira em duplicidade. 

Muito  embora a licitante tenha comprovado todas as exigências para habilitação,  tal
situação não a exime da apresentação do capital  social  nos termos exigidos no edital  em
respeito ao princípio da isonomia. 

Importa salientar também que, após ter sido impedida de participar, a representante da
empresa, presente na sessão, questionou acerca da possibilidade da Comissão analisar a sua
documentação,  tendo  sido  prontamente  atendida,  porém,  tal  análise  não  afeta  a  decisão
unânime da CPL.

Mantém-se, portanto, o impedimento e consequente inabilitação. 

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Razão assiste à Recorrente. Muito embora não tenha sido apresentado o cálculo da DFL,
com as informações constantes do balanço (fls. 352 e 353) e da relação de contratos constante
da página 359, da documentação apresentada, a CPL aplicou a fórmula apurando o valor de
R$2.336.985.318,80, valor esse, muito superior ao exigido no edital, restando a empresa JOTA
ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A habilitada para a próxima fase do certame.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação dos recursos interpostos pelas empresas
CONSTRUTORA GUIA LTDA,  GCE S/A,  VEGA CONSTRUTORA LTDA, RAC ENGENHARIA
S/A e JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, por considerá-los tempestivos e, pelas razões
retromencionadas, pugna pelo improvimento dos recursos interpostos pelas empresas  GUIA
LTDA  e  RAC ENGENHARIA S/A,  face  a  ausência  de  fundamentação legal  plausível  para
reforma da decisão prolatada na Ata de Realização da Concorrência nº 025/2019, datada do
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dia 11 de junho de 2019 e pelo provimento dos demais, habilitando as empresas  GCE S/A,
VEGA CONSTRUTORA LTDA e JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A a participar da fase
de proposta de preços.

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior  para  apreciação  e,  decidindo,  faça  retornar  os  autos  à  Secretaria  da  Comissão
Permanente de Licitação para prosseguimento do certame.
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Processos nº : 201811000137492
Interessado : Diretoria de Obras 
Objeto : Obra de reforma do bloco “B” do complexo Tribunal de Justiça de Goiás
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos pela empresa ADEMALDO
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA e
JOTA  ELE  CONSTRUÇÕES  CIVIS  S/A,  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  também
qualificadas  nos  autos,  contra  decisão  de  habilitação  de  outras  concorrentes  do  certame,
decisão essa registrada na ata de realização  da fase de habilitação da Concorrência de nº
025/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução da obra
de reforma do bloco “B” do Tribunal de Justiça de Goiás.

DAS RAZÕES DA EMPRESA ADEMALDO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Seguem, de forma sucinta, as razões da recorrente. 

Alega a Recorrente que as licitantes abaixo elencadas devem ser inabilitadas por não
atenderem a requisitos de participação elencados no Edital nº 025/2019 nos termos que se
seguem:

Construtora Anhanguera EIRELI
1. Apresentou em seu Balanço Patrimonial, operação financeira proibida pela Legislação (Art.
179, inciso II – Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas). Muito embora não seja uma
S/A, tal legislação, no que couber, é aplicada às sociedades por cotas de responsabilidade
limitada.

Norte Locação, Comércio e Serviços EIRELI
1. Apresentou atestado emitido pelo Detran/GO contendo inconsistências relativas ao tipo de
serviço, se obra ou manutenção de serviços de engenharia; divergência do valor do contrato e
valor  lançado  na  declaração  dos  compromissos  assumidos;  área  constante  do  atestado
divergente da indicada na CAT do responsável técnico (Eng. Katy Torres); divergência entre os
serviços elencados nos atestados de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional; 
2. Lançamentos  genéricos  no  balanço  patrimonial,  não  possibilitando  evidenciar  o  que
realmente indicam;
3. O Balanço Patrimonial  não é  registrado perante  a Junta  Comercial,  como exige  o item
5.3.4.1 do Instrumento Convocatório.
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Porto Belo Engenharia e Comércio LTDA
1. Apresentou Capital Circulante Líquido menor do que o exigido no Edital (R$8.099.859,94).

Consórcio Concretiza/Cobrasen
1. Questiona  a  participação  de  consórcios  no  procedimento  e  alega  que  a  Recorrida  não
atendeu aos preceitos da Lei, pois um dos participantes do Consórcio (Cobrasen) não atende
às proporções enunciadas no Compromisso de Consórcio, em especial no Capital Social, uma
vez  que  o  somatório  dos  valores  de  cada  consorciado  deveria  ser  na  proporção  de  sua
participação no consórcio;
2. O  Balanço Patrimonial  não é  registrado perante  a  Junta  Comercial,  como exige  o  item
5.3.4.1 do Instrumento Convocatório.

Consórcio OTT Engenharia e OTT Construtora 
1.  Não atendeu aos preceitos da Lei, pois um dos participantes do Consórcio não atende às
proporções enunciadas no Compromisso de Consórcio, em especial no tocante ao CCL e a
DFL, uma vez que o somatório dos valores de cada consorciado deveria ser na proporção de
sua participação no consórcio;
2. É  admitido,  para  efeito  de  qualificação  técnica,  o  somatório  dos  quantitativos  de  cada
consorciado,  porém  a  OTT Engenharia  não  apresentou  nenhum  Atestado  Operacional  ou
Profissional para tal comprovação.

Construtora Guia
1. Não apresentou o índice de Solvência Geral e, tampouco o Capital Circulante Líquido, bem
como deixou de apresentar a memória de cálculos assinada por profissional habilitado;
2. Apresentou em seu Balanço Patrimonial, operação financeira proibida pela Legislação (Art.
179, inciso II – Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas). Muito embora não seja uma
S/A, tal legislação, no que couber, é aplicada às sociedades por cotas de responsabilidade
limitada.

Elmo Engenharia LTDA
1. Não apresentou o Capital  Circulante Líquido – CCL, bem como deixou de apresentar a
memória de cálculos assinada por profissional habilitado.

Salver Construtora
1.  O Balanço Patrimonial  não é  registrado perante  a  Junta  Comercial,  como exige  o  item
5.3.4.1 do Instrumento Convocatório.

TECON Tecnologia em Construções LTDA
1. Não  apresentou  os  Índices  de  Liquidez  Geral,  Liquidez  Corrente  e  Solvência  Geral,
assinados por profissional técnico habilitado.

EHS Construtora e Incorporadora
1. Apresentou CAT/Atestados do Engenheiro Mecânico parcial, tanto para elevador quanto para
ar-condicionado,  não  preenchendo  os  requisitos  de  Qualificação  Técnico  mínimos  para
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participação do Certame.

Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações LTDA
1.  O Balanço Patrimonial  não é  registrado perante  a  Junta  Comercial,  como exige  o  item
5.3.4.1 do Instrumento Convocatório;
2. Não apresentou os Índices Contábeis, em especial o DFL, assinado por responsável técnico,
legalmente habilitado (Item 5.3.4, “d”).

Requer, ao fim, sejam declaradas inabilitadas as licitantes retromencionadas com base
nos fatos e fundamentos expostos e a manutenção das inabilitações das licitantes citadas em
ata.

DAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS AO RECURSO DA EMPRESA ADEMALDO
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Seguem, de forma sucinta, as contrarrazões.

Construtora Anhanguera EIRELI
1. Informou a Recorrida que o balanço foi apresentado com lançamento de empréstimo

de forma inexata. Afirma que tais empréstimos sequer existem mais, pois foram realizados em
anos anteriores a 2018 e recebidos no decorrer do exercício de 2018. Além das dívidas já
terem sido pagas e não baixadas, cumpre informar que o Sr. Wenceslau Gonçalves Ramos
Alves Filho não é e não foi sócio da empresa. Tal empréstimo tinha sido para pessoa física.

Após apontamento por parte da Recorrente, foi processada a correção e o novo SPED
Contábil enviado à Receita Federal, conforme permitido por Lei, documento este acostado aos
autos para averiguação da Comissão Permanente de Licitação. Tais mudanças não implicaram
em alteração dos números apresentados no memorial de cálculo contábil, não configurando
qualquer tentativa de alteração de documentos que já foram apresentados previamente. Além
do Conselho Federal de Contabilidade, em sua resolução nº 1.330/2011, prever a possibilidade
de  retificações  da  escrituração  contábil,  a  própria  Receita  Federal,  recebedora  do  SPED
Contábil, em suas Instruções Normativas de nºs 1.420/2013, alterada pela IN nº 1.679/2016,
prevê tal ação em casos de erros, como o acontecido.

A averiguação do documento retificado,  bem como sua aceitação como correção de
mero erro formal por parte da Comissão de Licitação, além de correta, é amplamente aceita em
todos os órgãos da administração pública como extensão do poder de diligência no âmbito de
procedimentos licitatórios.

Requer, ao fim, a manutenção da decisão de habitação.

Norte Locação, Comércio e Serviços EIRELI 
1. Afirma  a  Recorrida  que  o  edital  exige  a  comprovação  da  capacitação  técnico-

profissional através de um ou mais atestados, acompanhados das respectivas certidões de
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acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA, comprovando a responsabilidade técnica por obra
com  características  semelhantes  ao  objeto  deste  edital,  limitando  estas  semelhanças,  às
parcelas de maior relevância e valor significativo. Cabe destacar que em nenhum momento se
exigiu apresentação de quantidades mínimas para as parcelas de maior relevância.

2. Em relação ao contrato do DETRAN-GO, a pedido do órgão passou por alteração no
valor,  conforme  extrato  extraído  do  Portal  de  Transparência  do  Estado  de  Goiás  e  ofício
6548/2019-DETRAN, anexo às contrarrazões.

3. No que se refere aos atestados do DETRAN-GO, basta apenas observar as datas
que se referem à emissão dos mesmos, o operacional referente a serviços executados durante
todo período de execução (24 meses) emitido no ano de 2018 e, o atestado profissional se
refere aos serviços realizados durante  o ano de 2017 e emitido neste mesmo ano,  sendo
ambos com características semelhantes ao objeto licitado.

Porto Belo Engenharia e Comércio LTDA
1. Alega a Recorrida que a exigência contida no edital para demonstrar a capacidade

físico-financeira  contém duas partes separadas por “;”, sendo que, conforme informado pela
própria Comissão de Licitação na sessão de abertura dos envelopes, a interpretação correta é
a de que as licitantes deverão atender aos índices mínimos de LG, LC e SG previstos na
primeira parte da cláusula, ou (alternativamente) ao Capital de Giro (CG/CCL), mínimo previsto
na segunda parte. 

Em outras palavras, serão habilitados os licitantes que ostentem Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1, ou que tenham Capital
Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (CG) (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. Nesse sentido, cumpre
notar que houve licitante habilitado que nem sequer indicou qual seria seu CG/CCL, limitando-
se a informar os índices de LG, LC e SG. 

Tendo isso em vista, percebe-se que a habilitação da PORTO BELO se revela acertada,
pois seus índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) são
bastante superiores a 1.

Requer seja desprovido o recurso interposto pela empresa ADEMALDO no que toca ao
pedido de inabilitação.

Consórcio Concretiza/Cobrasen
1. Afirma ser o entendimento do Recorrente distorcido em relação ao disposto no art. 33,

III, da Lei 8.666/93. A proporção de que trata tal dispositivo diz respeito à análise da habilitação
técnica e econômico-financeira e nada mais. Para o restante, há de se considerar o consórcio
com um todo, e não se cada consorciado, individualmente, atende uma ou outra exigência na
proporção de sua eventual participação no empreendimento.

Com  efeito,  o  item  3.1  do  edital  trata  dos  impedimentos  à  participação  e  não  de

___________________________________________________________________________________________________________
 Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rua 19, Qd.08A, Lt.06, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74.210-100

Telefone (62)3236-2433 - www.tjgo.jus.br

http://www.tjgo.jus.br/


Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

requisitos de habilitação técnica ou econômica, de modo que o capital social do consórcio é
que deverá ser considerado para análise. 

Além disso,  o  critério  para  fins  de  habilitação econômico-financeira  não poderia  ser
cumulado com capital social mínimo. Cita o art. 331, § 2º, da Lei 8.666/93 e a Súmula nº 275
do TCU para ilustrar a situação.

Verifica-se que quando os consórcios contratam com a Administração Pública, esses se
submetem,  excepcionalmente  e  por  força  da  lei,  à  responsabilidade  solidária  pelos  atos
praticados nessa condição, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. Nesse
sentido é a orientação majoritária.

Resta  evidente  que  o  Consórcio,  de  forma  conjunta,  atende  às  exigências  de
habilitação. 

2. Quanto ao balanço patrimonial, afirma a Recorrida que o mesmo foi registrado na
forma SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital.

Requer a manutenção da decisão proferida na sessão do dia 11/07/2019, que habilitou o
Consórcio Concretiza-Combrasen. 

Consórcio OTT Engenharia e OTT Construtora
1. A Recorrente  alega  que,  por  não  haver  permissão  expressa  no  Edital  quanto  à

participação de empresas reunidas em consórcio, tal condição seria vedada. Tal vedação não
existe. Ao contrário, o que é vedada é a restrição ao caráter competitivo da licitação.

A  vedação,  em  obras  de  grande  vulto,  à  participação  de  empresas  reunidas  em
consórcio  limitaria  a  quantidade  de  concorrentes,  o  que  é  proibido  pelo  artigo  3º  da  Lei.
8666/93.

A Recorrente pugna pela inabilitação do consórcio tentando conduzir a d. Comissão ao
erro, criando normas inexistentes no Edital de Licitação. Não há no edital, sequer regras para
participação de consórcios, muito menos ainda qualquer regra que estabeleça o acréscimo de
30% aos valores de qualificação econômico-financeira exigidos dos licitantes individuais no
caso de participação em consórcio, de forma que os valores que as empresas consorciadas
devem apresentar são rigorosamente os mesmos que os licitantes individuais. Mesmo assim a
recorrente argumenta que a Disponibilidade Financeira Líquida não atende ao edital. 

Não se pode alegar que a majoração dos valores é prevista em Lei. Pois trata-se de
uma faculdade da Administração, não de uma imposição legal, conforme se pode concluir com
a simples leitura do inciso III  do art.  33.  Ademais,  o  acréscimo permitido é de “até 30%”,
portanto o percentual permitido encontra-se na faixa que varia entre zero e 30%, o que implica
na necessidade de disposição expressa do Edital no sentido de determinar qual seria, dentre
todos os números possíveis, o percentual de acréscimo, desde que abaixo de 30%. O silêncio
do Edital só pode implicar na interpretação de que não há majoração dos valores, não havendo
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nada nesse quesito que desqualifique a documentação apresentada pelo Consórcio.

Prosseguindo  em  suas  alegações,  a  Recorrente  continua  em  suas  argumentações
pretendendo  que  a  Comissão  considere  válida  para  o  fim  de  apuração  dos  contratos  em
andamento  uma “rápida e  despretensiosa pesquisa  na Internet”,  acusando indiretamente  o
Consórcio  de  ter  apresentado  declaração  falsa  no  certame.  Acusação  que  faz  sem prova
alguma, que se diga, somente com base em rápida e despretensiosa pesquisa na internet. Ao
que parece não lhe ocorreu que informações achadas na rede podem eventualmente estar
desatualizadas. Tivesse realmente interesse em buscar a verdade teria verificado na própria
rede mundial de computadores as informações sobre a conclusão e a inauguração das obras
que cita.

Requer a manutenção de sua habilitação.

Construtora Guia
Não apresentou contrarrazões.

Elmo Engenharia LTDA
1.  Alega a Recorrida que o  Capital Circulante Líquido pode ser verificado  através do

Balanço Patrimonial apresentando,  devidamente assinado pelo profissional habilitado, junto à
documentação de habilitação, apresentando índices contábeis, onde também pode ser aferido
o CCL da ordem de 70 milhões de reais.

Requer seja mantida a habilitação da empresa Elmo Engenharia Ltda.

Salver Construtora
Não apresentou contrarrazões.

TECON Tecnologia em Construções LTDA
1.  Por desconhecimento das normas legais, ou para tentar induzir a Administração ao

erro, a Recorrente desconsidera que o Balanço Patrimonial da TECON, juntado às fls. 307-323
da  sua  documentação  de  habilitação,  foi  assinado  digitalmente por  Jair  Luiz  da  Costa,
representante legal da empresa, e Vanda Di Felice Germano, contadora registrada no CRC SP-
166.387/O4,  conforme  Termos  de  Autenticação  às  fls.  308,  321  e  322  e  Certidão  de
Regularidade Profissional de fl. 330.

Pede seja indeferido o recurso mantendo-se a TECON habilitada no certame.

EHS Construtora e Incorporadora
1.  Extrai-se da Certidão do CREA em suas observações que o profissional  Silvoney

executou as instalações de 03 elevadores com capacidade para 16 pessoas/1200 kg, modelo
Schindller 5500 e 1 (um) elevador com capacidade para 8 pessoas/825 kg, modelo Schindller
3600, citando ainda os percursos dos elevadores, velocidade e número de paradas de cada um
deles. 
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Não  existe a possibilidade de executar instalações de elevadores de forma parcial, a
CAT é específica quanto ao seu cumprimento, ou seja, executou de forma integral. O termo
parcial é com relação à totalidade da execução do contrato em que se originou a certidão de
acervo técnico.

A CAT/Atestado referente a construção do Edifício de Biblioteca da UFG comprova a
execução de sistema de ar-condicionado, bem como a obra em sua totalidade.

Requer seja improvido o recurso da recorrente Ademaldo Construções e Projetos LTDA.
e, de consequência, a manutenção da habilitação da EHS Construtora E Incorporadora Ltda,
possibilitando-a participar das demais fases do certame.

Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações LTDA
1. Alega ter juntado o balanço patrimonial  devidamente arquivado na junta comercial

com todos os documentos que lhe acompanham, apresentando todos os índices necessários.
Juntou  a  relação  dos  contratos  de  obras  e/ou  serviços  em  andamento  e  comprovou  a
disponibilidade financeira líquida (DFL) através da fórmula demonstrada no edital – tudo de
acordo com o que foi exigido.

E muito embora os documentos juntados sejam esclarecedores acerca da solidez desta
empresa, qualquer que fosse a dúvida da Comissão a respeito de qualquer documento juntado,
poderia ser esclarecido por diligência, caso a Comissão entendesse por pertinente.

Requer seja negado provimento ao recurso.

DAS RAZÕES DA EMPRESA TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

Seguem, de forma sucinta, as razões da recorrente.

Afirma que, dentre as participantes que foram consideradas habilitadas, algumas não
cumpriram relevantes  exigências  contidas  no  edital  para  a  habilitação  e,  por  conseguinte,
deveriam ter sido inabilitadas. Seguem a relação das licitantes com respectivos motivos.

Construtora Anhanguera Eireli
1.  Apresentou  relação  de  contratos  de  obras  ou  serviços  em  andamento  divergente  das
informações contidas no site da própria Recorrida, situação essa que poderá alterar o valor da
DLF apresentada e mesmo que, esta atenda ao edital,  deverá haver a inabilitação face ao
fornecimento de informações inverídicas.

Consórcio Ott – Ott
1. Apresentou  o  compromisso  de  constituição  de  consórcio  descumprindo  várias  cláusulas
obrigatórias para a sua instituição, dentre elas, a definição das obrigações e responsabilidades
de  cada  sociedade  consorciada,  as  normas  sobre  recebimento  de  receitas  e  partilha  de
resultados, a forma de deliberação e a contribuição de cada consorciado para as despesas
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comuns. Entende a Recorrente que o compromisso de constituição de consórcio apresentado
na licitação precisa conter as cláusulas do efetivo instrumento de constituição do contato a ser
registrado na forma da lei, nos termos do § 2° do art. 33 da Lei 8.666/1993;

2. O Capital Circulante Líquido - CCL apresentado pela empresa consorciada Ott Engenharia
de Obras Ltda. é de R$ 3.154.079,23, menor do que o exigido no ato convocatório. 
Segundo a regra do art. 33 da Lei 8.666/93, as exigências de qualificação econômico financeira
devem ser atendidas por cada uma das consorciadas, na proporção de sua participação no
consórcio. Uma vez que a  participação da Ott Engenharia de Obras Ltda. no consórcio é de
35,14%, deveria apresentar Capital Circulante Líquido de, no mínimo, R$3.497.780,57.

3. Disponibilidade  financeira  líquida  apresentada  pela  consorciada  Ott  Construções  e
Incorporações Ltda., que tem 64,86% de participação no consórcio, não atende a regra para a
qualificação econômico financeira. Conforme a regra do item 5.3.4.f,  a DFL para o licitante
individual tem que ser igual ou superior ao valor estimado da obra, que é de R$99.538.433,94,
o que corresponde, no caso de consórcios, acrescentando os 30% previsto no inciso III do art.
33  da  Lei  8.666/1993,  a  R$129.399.964,12.  Como  a  participação  da  Ott  Construções  e
Incorporações  no  consórcio  é  de  64,86%,  ela  precisaria  ter  DFL  de,  pelo  menos,
R$83.928.816,73,  e  ela  tem  DFL de  apenas  R$78.614.200,31,  portanto,  insuficiente  para
alcançar a qualificação econômico financeira.

4. Para o cálculo da DFL é exigido o valor do VA, que é o resultado do somatório de todos os
contratos de obras ou serviços em andamento, valor esse que, em rápida e despretensiosa
pesquisa na Internet, foi possível localizar outras obras de uma das Ott’s ou de ambas, que não
foram informados. Com as informações corretas, o valor do VA vai aumentar e da DFL vai
diminuir, retirando do consórcio a capacidade financeira exigida pelo edital para a habilitação.
E,  mesmo  que  a  Disponibilidade  Financeira  Líquida  se  mantivesse  no  limite  admitido,  o
consórcio deve ser inabilitado por apresentação de informação não verdadeira.

5. A Ott Engenharia de Obras Ltda. apresentou declaração de enquadramento de Empresa de
Pequeno Porte EPP (p. 13 do arquivo em PDF) e no seu comprovante de CNPJ (p. 14 do
arquivo  em  PDF)  consta  que  aquela  empresa  está  cadastrada  com  o  porte  de  EPP.  Há
fortíssimos indícios de que a Ott Engenharia de Obras Ltda. constitui empresa separada da Ott
Construções e Incorporação Ltda. apenas para que a primeira possa se passar por uma EPP e
se aproveitar,  indevidamente, dos benefícios concedidos às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte pela Lei Complementar n° 123/2006, seja para a disputa da licitação, seja para
aliviar sua carga tributária. Pede diligência para apuração e penalidade, caso seja constatada a
irregularidade.

Consórcio Concretiza – Combrasen
1. Apresentou  o  compromisso  de  constituição  de  consórcio  descumprindo  várias  cláusulas
obrigatórias para a sua instituição.

2. O Capital Social apresentado pela empresa consorciada Combrasen - Companhia Brasileira
de  Soluções  em Engenharia  Ltda  é  de  R$  1.200.000,00,  menor  do  que  o  exigido  no  ato
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convocatório. 
Segundo a regra do art. 33 da Lei 8.666/93, as exigências de qualificação econômico financeira
devem ser atendidas por cada uma das consorciadas, na proporção de sua participação no
consórcio. Uma vez que a participação da Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em
Engenharia Ltda no consórcio é de 30%, deveria apresentar Capital  Social  de, no mínimo,
R$2.986.153,02.

3. Nenhuma  das  consorciadas  atendeu  ao  item  5.3.4.  “e”  do  edital,  no  qual  se  exige  a
apresentação  dos  valores  dos  contratos  em  andamento  e  também  dos  percentuais  já
executados  de  cada.  As  declarações  apresentadas  pelas  duas  consorciadas  apresentam
apenas o número do contrato, o início, a conclusão e o valor do saldo do contrato.

4. As empresas consorciadas não apresentaram declaração de fiel observância do disposto no
artigo 7°, XXXIII  da Constituição Federal,  que trata do trabalho infantil  e,  sim, o Consórcio
Concretiza-Combrasen,  declarando  que  o  tal  consórcio  não  tem,  no  seu  quadro  de
empregados  trabalhadores,  menor  de  16  anos  de  idade,  exceto  maiores  de  14  anos,  na
condição de aprendiz.

EHS Construtora e Incorporadora Ltda
1. Deixou de atender ao item 5.3.4.a do edital, no qual se exige a apresentação da certidão
negativa de falência e de recuperação judicial  para a qualificação econômico financeira da
licitante.  Importante  registrar  ainda  que,  a  exigência  editalícia  ao  impor  a  obrigação  de
apresentar  certidão  negativa  de  falência,  concordata  ou  recuperação  judicial,  não  está
permitindo a apresentação de qualquer uma delas, ou seja, precisa ser a certidão negativa
tanto para falência quanto para recuperação judicial.

2. Para atendimento ao item 5.3.3.d.3 do edital, que trata da comprovação de experiência de
um engenheiro mecânico na execução de elevadores, a empresa EHS apresentou o atestado e
a Certidão de Acervo Técnico - CAT do Eng. Mec. Silvoney Moraes Dutra. Como pode ser
verificado na CAT n°  102019000342,  essa certidão é  para  a  atividade “SUPERVISÃO OU
COORDENAÇÃO”, ou seja, a documentação apresentada pela EHS não comprova a execução
de elevador, mas tão somente a supervisão de tal serviço.

Elmo Engenharia Ltda
1. Para alcançar a qualificação técnica exigida no edital, a Elmo apresentou um atestado no
qual consta um logotipo indicando “Banana Shopping”. Mas não há naquele atestado a razão
social nem o CNPJ do emitente, sendo impossível, portanto, identificar quem realmente está
atestando a capacidade técnica da licitante Elmo.
Examinando a CAT referente a esse atestado nota-se que o proprietário é a própria Elmo. Ou
seja, é um atestado da Elmo para a Elmo.
Essa constatação fica ainda mais evidente, quando se verifica quem assina o atestado que
declara ter a Elmo capacidade técnica. O signatário do pretenso atestado é o Jehovah Elmo
Pinheiro  que  é  o  sócio  majoritário,  com  mais  de  99,99%  das  cotas  do  capital  da  Elmo
Engenharia Ltda.
Evidentemente um atestado que comprove a capacidade técnica da empresa e do profissional,
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por óbvio não pode ser emitido por ele mesmo. 

2. Deixou  de  apresentar  os  atestados  com  as  parcelas  de  maior  relevância  destacadas,
descumprindo determinação editalícia.

3. A Recorrida não apresentou o CCL. A demonstração dos índices apresentado pela Elmo
limita-se a indicar e demonstrar os índices de Liquidez Geral,  Liquidez Corrente, Solvência
Geral e Grau de Endividamento Geral, merecendo o destaque da obrigatoriedade de que o
memorial de cálculo esteja assinado por contador devidamente habilitado.

4. Para o cálculo da DFL é exigido o valor do VA que é o resultado do somatório de todos os
contratos  de  obras  ou  serviços  em  andamento.  Foram  identificadas,  através  do  site  da
Recorrida, várias obras que não foram informadas para compor o VA. Com as informações
corretas, o valor do VA vai aumentar e da DFL vai diminuir, retirando da empresa ELMO a
capacidade financeira exigida pelo edital para a habilitação. E, mesmo que a Disponibilidade
Financeira  Líquida  se  mantivesse  no  limite  admitido,  a  empresa  deve  ser  inabilitada  por
apresentação de informação não verdadeira.

5. Deixou  de  atender  ao  item 5.3.4.  “e”  do  edital,  no  qual  se  exige  a  apresentação  dos
percentuais já executados de cada contrato.

Engemil- Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda
1. Segundo o contrato social da Recorrida, a responsabilidade técnica da empresa tem que ser
exercida  apenas  pelos  dois  sócios  da  empresa,  porém,  foram  indicados  dois  outros
profissionais  para  serem responsáveis  técnicos  pelas  obras  ora  licitadas -  os  engenheiros
mecânicos Iure Santiago e Quessia Rocha. Inaceitável que a empresa descumpra uma regra
que está estabelecida em seu próprio contrato social.

2. Deixou de apresentar o memorial de cálculo do Capital Circulante Líquido, descumprindo o
item  5.3.4.  “d”  do  edital.  Também  não  apresentou  os  cálculos  que  determinaram  a
Disponibilidade Financeira Líquida. A empresa só colocou a fórmula e os dados e, o que é
muito pior, não está assinado pelo contador.

Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli
1. Alega a Recorrente que o atestado apresentado pela empresa Norte para comprovação da
execução de piso  com revestimento  em granito  não atende ao edital.  O referido  atestado
apresenta execução de piso em granito polido especial para escada e elevador. Em que pese
essa  Administração  não  ter  exigido  quantidades  mínimas  para  efeito  de  aceitação  dos
atestados, é evidente que quando o instrumento convocatório determina que a comprovação
da capacidade técnica deve ser feita por obra com características semelhantes ao objeto, não
se pode entender que o revestimento de escada e de elevador seja semelhante ao serviço de
revestimento de granito que haverá na obra ora licitada.

2. Situação semelhante à apontada anteriormente, a Recorrida apresentou, para comprovar a
sua capacidade técnico-profissional para execução de serviços de vídeo, o fornecimento de um
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projetor, o que, de forma alguma tem semelhança com os serviços a serem executados.

3. Na declaração de indicação das obras e serviços em andamento que possam comprometer
a disponibilidade financeira da concorrente, foram apontados apenas dois contratos, um com
Detran/GO e outro com o IF Goiano. Segundo publicação no Diário Oficial de Goiás, n° 22.993,
de 13 de fevereiro de 2019, pelo segundo aditivo do Contrato nº 001/2017, a que se refere a
declaração  da  Norte,  cujo  objeto  é  a  prestação  de  serviços  comuns  de  engenharia,  com
vigência de 12 meses a partir de 09/02/2019, tem valor total de R$13.476.553,37 e o informado
pela  Recorrida  é  de  apenas  R$8.900.538,60.  Portanto,  a  declaração  não  corresponde  à
verdade, não podendo ser aceita como documento capaz de habilitar a empresa.

Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda
1.  O Capital Circulante Líquido da Porto Belo é de apenas R$8.099.859,94, não atendendo,
desta feita, as exigências do edital.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
1. O contrato Social da empresa Salver apresenta o capital social de R$11.000.000,00, valor
distinto do que consta na Certidão do CREA. A certidão do CREA traz em seu conteúdo que
perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela
contidos. Alega a Recorrente que o aumento do capital social da empresa resulta também em
aumento do valor que a empresa precisa pagar ao CREA, não sendo apenas uma questão
meramente formal e sim, irregularidade perante o CREA.

2. Para o cálculo da DFL é exigido o valor do VA que é o resultado do somatório de todos os
contratos  de  obras  ou  serviços  em  andamento.  Restou  identificado  que  a  declaração  da
Recorrida não está completa. Com as informações corretas, o valor do VA vai aumentar e da
DFL vai diminuir, retirando da empresa Salver a capacidade financeira exigida pelo edital para
a habilitação.  E,  mesmo que a  Disponibilidade Financeira  Líquida  se  mantivesse no limite
admitido, a empresa deve ser inabilitada por apresentação de informação inverídica.

Por  fim,  a  Recorrente requer  a reforma da decisão inicial  para inabilitar  também as
empresas retromencionadas pelos fatos comprovados na exordial.

DAS  CONTRA-RAZÕES  APRESENTADAS  AO  RECURSO  DA EMPRESA TECON
TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA

Seguem as  contrarrazões  de  cada  uma  das  empresas  que  tiveram sua  habilitação
questionada em sede de recurso. 

Construtora Anhanguera Eireli 
Afirma  que  a  pesquisa  realizada  pela  Recorrente,  no  site  da  própria  Anhanguera

Construtora,  encontrou informações desatualizadas acerca da real  situação das obras  que
estão em andamento, valendo ressaltar que as obras indicadas na declaração de contratos que
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servem para compor o DFL não constam no site. Apresentou o rol atualizado das obras em
andamento.

Requer, ao fim, a manutenção da decisão de habitação.

Consórcio Ott – Ott
1. O Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, como o próprio nome indica,

não faz as vezes do Contrato de Consórcio, a ser firmado somente em caso de vitória no
certame. Não se sustenta a argumentação de que o Termo de Compromisso deve conter todas
as cláusulas do futuro contrato a ser firmado, como se contrato fosse.

2. A  Recorrente,  pautada  em  critérios  de  qualificação  econômico-financeira  não
estabelecidos  no  edital,  mais  especificamente  em  relação  ao  CCL e  a  DFL,  aduz  que  o
consórcio deve ser inabilitado sob o argumento de que uma das empresas que compõe o
consórcio apresentou CCL inferior ao estabelecido no edital e a outra apresentou DFL inferior à
exigida no ato convocatório.

3. Tal  situação  não  se  afigura,  uma  vez  que  tanto  o  CCL  como  a  DFL  foram
demonstrados de forma correta,  não cabendo à CPL analisar  tais  índices pautando-se em
majoração dos valores prevista em Lei, pois trata-se de uma faculdade da Administração e não
uma imposição.

4. Não há se falar que não foram relacionadas todas as obras na informação sobre
contratos de obras ou serviços em andamento necessária para a composição da DFL. Não
atentou a Recorrente que as informações encontradas na rede podem estar desatualizadas,
sendo possível, na própria rede mundial, obter informações sobre a conclusão e inauguração
de cada uma das obras que cita.

5. Não há nenhum cabimento a tentativa de desqualificar o Consórcio pelo fato de uma
das empresas ser classificada perante a Receita Federal como Empresa de Pequeno Porte,
mesmo porque não houve nenhuma tentativa de se beneficiar de tratamento diferenciado. Não
há proibição de que EPP’s participem de licitações.

Requer a manutenção de sua habilitação.

Consórcio Concretiza – Combrasen

1. O Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio não se confunde com o
instrumento de efetiva constituição. Noutras palavras, o art. 33 da lei de Licitações impõe a
apresentação de compromisso público ou particular de constituição de consórcios, isto é, a
mera promessa de eventual futura celebração de instrumento definitivo no caso de sucesso no
certame.

2. Questão já rebatida anteriormente.
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3. Incorre em erro a afirmativa de não cumprimento da exigência de informação relativa
aos valores dos contratos e os percentuais executados, uma vez que foi apresentado o valor
do compromisso que ainda resta (saldo de execução), valor este que impacta diretamente na
DFL, ou seja, parte mais importante do documento.

4. Foi apresentada pelas empresas, em conjunto, uma única declaração alegando que
as mesmas não empregam menores de 16 anos, exceto maiores de 14 anos na condição de
aprendiz.

Requer a manutenção da decisão proferida na sessão do dia 11/07/2019, que habilitou o
Consórcio Concretiza-Combrasen.

EHS Construtora e Incorporadora Ltda

1. O  edital  exige  a  apresentação  de  certidão  negativa  de  falência,  concordata  ou
recuperação judicial  expedida pelo Cartório  Distribuidor  da  sede da empresa,  emitida num
período  máximo  de  trinta  (30)  dias  anteriores  à  data  de  realização  do  certame.  A EHS
apresentou a certidão expedida pelo Cartório  Distribuidor  da Comarca de Goiânia,  onde a
empresa possui sua sede, e esta, certifica em seu bojo as informações de que não existem em
desfavor da EHS distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de execução
patrimonial, falência e concordata.

2. Questão já rebatida anteriormente.

Requer  seja  improvido  o  recurso  da  recorrente  TECON  TECNOLOGIA  EM
CONSTRUÇÕES LTDA e, em consequência, a manutenção da habilitação da EHS Construtora
E Incorporadora Ltda, possibilitando-a de participar das demais fases do certame.

Elmo Engenharia Ltda

1. Ressalta, a Recorrida, que o edital não exclui para comprovação, atestados emitidos
por pessoas jurídicas de direito privado.

2. Quanto ao destaque dos serviços referentes às parcelas de maior relevância nos
atestados,  reforçamos  que  o  edital  diz  que  deverão  estar  destacados,  porém  essa
obrigatoriedade não tem o condão de inabilitação.

3. Questão já rebatida anteriormente.

4. Alega  a  Recorrida  que  os  contratos  que  informam ser  da  ELMO ENGENHARIA,
tratam-se de contratos de outras empresas. Portanto, mantido o valor da DFL.

Requer seja mantida a habilitação da empresa Elmo Engenharia Ltda.

Engemil- Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda
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Não apresentou contrarrazões.

Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli
Questão já rebatida anteriormente.

Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda
Questão já rebatida anteriormente.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
Não apresentou contrarrazões.

DAS RAZÕES DA EMPRESA JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

A Recorrente se volta contra a habilitação das licitantes abaixo elencadas nos seguintes
termos:

Consórcio Concretiza-Combrasen
As empresas Construtora Concretiza Eireli e Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções
em  Engenharia  Ltda.  compareceram  em  consórcio,  com  participação  de  70%  e  30%,
respectivamente.

O  item  3.1,  “e”  prevê  que  “Estarão  impedidas  de  participar  de  qualquer  fase  deste
procedimento  licitatório,  pessoas  jurídicas  que  (...)  e)  não  comprovem  o  capital  social
integralizado de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação”.

A contratação tem valor estimado em R$ 99.538.433,94. Logo, cada licitante estava obrigada a
comprovar possuir capital social de, no mínimo, R$ 9.953.843,39.

As consorciadas teriam que comprovar deter capital  social  proporcional  à sua participação:
Concretiza, capital social igual ou superior a R$ 6.967.690,37 (70% de R$ 9.953.843,39); e
Combrasen, capital social de R$ 2.986.152,00 (30% de R$ 9.953.843,39).

Ocorre que o capital social da consorciada Combrasen é de R$ 1.200.000,00, ou seja, inferior
ao exigido.

Consórcio OTT Engenharia de Obras Ltda e OTT Construções e Incorporações Ltda
Não comprovou o Capital Circulante Líquido.

A contratação  tem valor  estimado  de  R$  99.538.433,94.  Cada  licitante  estava  obrigado  a
comprovar  possuir  Capital  Circulante  Líquido  (CCL)  de  no  mínimo  10%  do  referido  valor
estimado – ou seja, R$ 9.953.843,39. Necessário seria que o CCL da OTT Engenharia fosse
igual  ou  superior  a  R$  3.497.780,56 (35,14% de R$  9.953.843,39)  e  que  o  CCL da OTT
Construções e Incorporações fosse de R$ 6.456.062,82 (64,86% de R$ 9.953.843,39). Porém,
o CCL da consorciada OTT Engenharia é de R$ 3.154.079,23, ou seja, inferior ao exigido.
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Construtora Anhanguera Eireli
Deixou de declarar a existência do contrato n.º 152/2016, firmado com o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, com vigência até 12/10/2019 (doc. anexo).
Deixou  de  apresentar  declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

Elmo Engenharia Ltda. 
Apresentou  apenas  dois  atestados  de  capacidade  técnica  e  nenhum  deles  comprova  a
capacidade técnica do Engenheiro Mecânico na instalação de elevadores.

O atestado emitido pela Seinfra/GO, referente a obra do Hospital da Mulher e Maternidade
Dona  Iris,  declara  que  houve  a  instalação  de  ar-condicionado  e  elevadores.  Contudo,  na
Certidão de Acervo Técnico da obra,  emitida pelo CREA para o prof.  Eng.  Mecânico José
Laureano de Castro, consta apenas os serviços referentes ao sistema de ar-condicionado. 

A referida empresa também apresentou atestado de obra realizada no Banana Shopping, em
que consta a instalação de elevador e ar-condicionado. Entretanto, na CAT emitida pelo CREA
o referido engenheiro mecânico não consta como responsável.

Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda

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

Para atender as comprovações de capacidade na área de Engenharia Mecânica, detalhadas
no subitem 5.3.3.d.3 do edital, a Engemil apresentou dois profissionais, Iure Araújo Santiago e
Quessia de Noronha Rocha.

As CAT's nº 0720130000515 acompanhada do atestado emitido pela CAENGE, nº 1436/2010
acompanhada do atestado emitido pelo INSS são comprovação da experiência profissional dos
Engenheiros  Mecânicos Rafael  Gabler  Gontijo  e  Oranor  Borges de Castro  que não foram
indicados pela Engemil para compor a equipe técnica. 

Já a CAT de nº 0720150001022 acompanhada do atestado emitido pela Dataprev comprova a
Engenheira  Mecânica  Quessia  de  Noronha  Rocha.  Porém,  após  análise  da  CAT,  resta
comprovado que esta profissional não respondeu por instalações de elevadores. Somente por
ar-condicionado, climatizadores, andaime, mini guincho, mini grua e reforma predial.

Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli
Deixou de declarar a existência do contrato n.º 16/2018, firmado com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia, com vigência até 23.09.2019
(doc. anexo).
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Deixou  de  apresentar  declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
Deixou  de  apresentar  declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta,  conforme
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

GCE S/A
A Recorrente apresenta mais um motivo para que seja mantida a inabilitação da GCE S/A

Para comprovar a capacidade na área de Engenharia Mecânica, (subitem 5.3.3.”d.3l, a GCE
apresentou o profissional Pedro Cicci Cunha Castro. Entre os atestados de capacidade técnica
registrados no CREA acompanhados da respectiva CAT que a GCE apresentou, há um único
em nome deste  profissional:  CAT 0720140000665  acompanhada  do  atestado  emitido  pela
empresa GBT S/A – páginas 132 à 147.

Através deste Atestado e CAT a GCE teria que cumprir as duas exigências do edital que se
referem aos serviços do Engenheiro Mecânico: d.3.1.  – instalação de elevadores e d.3.2 –
instalação de central de ar-condicionado.

Porém não obteve êxito.  A análise da CAT vinculada ao atestado evidencia que as únicas
atividades técnicas sob a responsabilidade deste profissional nessa obra foram: instalações de
ar-condicionado,  água  gelada,  estrutura  metálica  da  cobertura,  sistema  de  prevenção  e
combate a incêndio, instalações de óleo diesel e de grupo motor-gerador.

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

O atestado aliás cita 16 profissionais como responsáveis técnicos da obra, sem citar quais os
serviços foram de responsabilidade de cada profissional. Portanto pode ter sido qualquer outro
profissional com atribuição em engenharia mecânica.

Assim a GCE deixou de cumprir a exigência referente a capacidade técnico-profissional de
instalação de elevadores pelo Engenheiro Mecânico indicado para compor a equipe técnica.

DAS CONTRA-RAZÕES APRESENTADAS AO RECURSO DA EMPRESA JOTA ELE
CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Consórcio Concretiza-Combrasen
Questão já rebatida anteriormente.

Consórcio OTT Engenharia de Obras Ltda. e OTT Construções e Incorporações
Ltda

Questão já rebatida anteriormente.
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Construtora Anhanguera Eireli
A empresa Jota Ele Construções afirma que a ora peticionante deixou de declarar a

existência de contrato n. 152/2016 firmado com o TJDFT, com vigência até 12/10/2019. Tal
contrato encontra-se em processo de rescisão pelo TJDFT, antes mesmo de ser iniciado, em
função de restrições orçamentárias. Juntou documentos para comprovação.

Quanto à declaração independente de proposta, é  certo que em Licitações no âmbito
dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG se faz necessária a
apresentação conforme preconizado na Instrução Normativa nº 02/2009 da SECRETARIA DE
LOGÍSTICA E  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO do GOVERNO FEDERAL. É obrigatória inclusive a apresentação no
início  da  sessão,  antes  mesmo  de  se  abrir  qualquer  dos  envelopes  de  Documentação  e
proposta. O modelo dessa declaração está contida na própria Instrução.

O problema é que o ritual para a apresentação desse documento é somente obrigatório
aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG. Outros órgãos de
outras esferas que os exige somente estão se utilizando de uma garantia a mais no certame.
Correta a atitude.

No  caso  do  Tribunal  de  Justiça  ele  sequer  exigiu,  como  instruído  pela  IN,  a  sua
apresentação no início do certame. Nos editais do âmbito federal, são colocados o modelo da
declaração, obedecendo o exigido. 

Requer a manutenção da decisão prolatada na ata de abertura e julgamento da fase de
habilitação.

Elmo Engenharia Ltda
Em relação  à apresentação de atestado, a Recorrida ressalta que o edital não exclui

para comprovação, atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito privado.

Quanto a demonstração da execução de serviços  de instalação de elevadores pelo
Engenheiro Mecânico José Laureano de Castro, as mesmas foram comprovadas no atestado
da obra da Maternidade Dona Iris.

Requer a manutenção da habilitação da ELMO ENGENHARIA LTDA.

Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda
Não apresentou contrarrazões.

Norte Locação, Comércio e Serviços Eireli

A empresa Jota Ele Construções afirma que a ora peticionante deixou de declarar a
existência  de  contrato  n.  16/18  firmado  com  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia, com vigência até 23/09/2019. 
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Afirma  que  deve-se  constar  na  relação  de  compromissos  assumidos  apenas  os
contratos que afetam o patrimônio da peticionante, ao passo que, como evidenciado, o contrato
16/2018 não se encontra em execução, estando com suas atividades suspensas por falta de
recursos financeiros por parte do órgão há mais de 90 dias, sendo que o valor em questão
encontra-se apenas provisionado, não garantindo assim que o contrato esteja em execução por
se tratar de prestação de serviços de manutenção predial sob demanda futura.

Desnecessário se mostra a inclusão do contrato mencionado pela empresa Jota Ele
Construções no rol de compromissos assumidos, visto que não se caracteriza compromisso
real, não evidenciando-se omissão por parte da peticionante.

Do mesmo modo não se faz necessária apresentação de declaração independente de
proposta conforme a empresa Jota Ele Construções expôs, pois a declaração apresentada pela
empresa teve o efeito que se exige e o entendimento que se espera.

Pede  o  indeferimento  do  Recurso  Administrativo  e  a  manutenção  da  habilitação  da
Recorrida.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda
Não apresentou contrarrazões.

GCE S/A
O atestado de capacidade técnica do profissional  Pedro Cicci Cunha Castro atende

plenamente  ao  subitem  5.3.3,  “d.3”.  Nele  consta  a  instalação  de  transporte  vertical.
Fornecimento  e  instalação  de  5  elevadores,  sendo  01  elevador  de  carga  elétrico  com
capacidade 3.000 Kg e 5 paradas, 01 elevador de carga elétrico com capacidade 1.500 Kg e 2
paradas, 01 elevador para 14 passageiros e 02 paradas e 02 elevadores para 16 passageiros e
2 paradas. Comprovada está a qualificação do Engenheiro Mecânico. 

Requer-se  seja  negado  provimento  ao  recurso  uma  vez  que  os  argumentos  não
condizem com a realidade.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões e contrarrazões, da reanalise de toda a documentação e das
diligências processadas tem-se que:

Construtora Anhanguera EIRELI

Constatada  a  falha  apontada  pela  empresa  ADEMALDO  CONSTRUÇÕES  E
PROJETOS  LTDA,  foi  analisada  a  nova  ECD  enviada  à  Receita  Federal,  após  correção
permitida pela legislação pertinente. Nota-se que as alterações processadas não implicaram
em mudança dos números apresentados no memorial de cálculo contábil, não configurando,
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desta  feita,  qualquer  tentativa  de  alteração  no  resultado  do  documento  anteriormente
apresentado.

Extrai-se da IN RFB nº 1774/2017 que revogou a IN de nº 1.140/2013 e suas alterações:

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) 2000 (R1)
- Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de
dezembro de 2014.
§ 1º Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá
ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser anexado o Termo de Verificação para
Fins de Substituição que passará a integrá-la, o qual conterá:
I - a identificação da escrituração substituída;
II - a descrição pormenorizada dos erros;
III  -  a  identificação  clara  e  precisa  dos  registros  com  erros,  exceto  quando  estes
decorrerem de erro já descrito;
IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por
parte do Conselho Federal de Contabilidade; e
V  -  a  descrição  dos  procedimentos  pré-acordados  executados  pelos  auditores
independentes quando estes julgarem necessário.
§ 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.
§ 3º O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá manifestar-se
no Termo de Verificação para Fins de Substituição de que trata o § 1º, desde que essa
manifestação se restrinja às modificações nele relatadas.
§ 4º A substituição da ECD prevista no caput só pode ser feita até o fim do prazo
de entrega relativo ao ano-calendário subsequente.
§ 5º São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o
Termo de Verificação para Fins de Substituição.

Da ITG 2000 (R1) - Escrituração Contábil 

Retificação de lançamento contábil
31.  Retificação  de  lançamento  é  o  processo  técnico  de  correção  de  registro
realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio
de:
a) estorno;
b) transferência; e
c) complementação.
32. Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do lançamento deve
precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
33.  O  estorno  consiste  em  lançamento  inverso  àquele  feito  erroneamente,
anulando-o totalmente.
34.  Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta
indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a
conta adequada.
35.  Lançamento  de  complementação  é  aquele  que  vem  posteriormente
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complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.
36. Os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar, nos seus
históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo.

Foi constatado ser possível a substituição do ECD face à necessidade de retificação dos
dados retromencionados, importando ressaltar que tais alterações, no caso em comento, não
implicaram em mudança dos números apresentados no memorial de cálculo contábil porém,
houve uma falha por parte da Recorrida quando da entrega da ECD substituta. Para fins de
substituição é obrigatório a assinatura por dois contadores, o primeiro, o contador que assina a
Escrituração Substituta  e,  o  segundo,  um auditor  independente,  responsável  por  assinar  o
Termo de Verificação para Fins de Substituição. 

Constata-se, portanto, que o balanço registrado no SPED inicialmente apresentado pela
Recorrida está eivado de ilegalidade e o segundo, corrigido após ser impetrado o recurso, foi
apresentado  com  falha  quanto  à  forma  de  apresentação,  situação  essa  que  inabilita  a
Construtora Anhanguera. 

Em relação aos supostos contratos não informados na declaração de contratos exigida
no edital, situação essa apontada pela empresa TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES
LTDA tem-se que, foram apresentados pela Recorrida os seguintes documentos:

1.  Termo  de  recebimento  definitivo  referente  à  obra  de  conclusão  dos  serviços
remanescentes  dos  blocos  Biblioteca  e  Ginásio  e  requisitos  de  acessibilidade  e
sustentabilidade ambiental  do Campus Brasília,  datado de 14/9/2017,  emitido pelo Instituto
Federal de Brasília acompanhado da CAT;

2.  Atestado  de  Capacidade  Técnica  emitido  por  ALPHAVILLE  SPE  PALMAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA comprovando a execução da obra de clubes hous
de forma satisfatória e dentro do prazo estabelecido, emitido em 20/11/2017;

3.  Informação acerca da ampliação de unidade de saúde em Jataí,  estando a obra
paralisada, já tendo sido concluído 99,73%, contrato com duração de 24 meses;

4. CAT comprovando a execução de reforma, adequação e ampliação da Escola São
Nicolau que teve como contratante a PUC – Goiás;

5. e-mail  enviado pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano da Prefeitura de
Jataí, em 23/5/2019, informando considerada concluída a obra, autorizando a emissão de NF
referente ao último pagamento do aditivo 3 e, que seria providenciado o termo de recebimento.

6. Termo de reajuste de aditivo e rescisão do contrato de empreitada global celebrado
entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde destinado à construção do Hospital Materno Infantil

7. Informação acerca da construção e ampliação do Centro Médico, blocos “B” e “C” em
Jataí, estando a obra paralisada, já tendo sido concluído 99,23%, contrato com duração de 23
meses.

8.  Informação  retirada  junto  à  Justiça  Federal  da  1ª  Região,  através  do  Pje,
comprovando  a  demanda  judicial  referente  ao  contrato  rescindido  em  2017,  tendo  sido
realizada  nova  licitação  vencida  pela  empresa  RCS  Tecnologia  –  Instituto  Nacional  de
Criminalística – Brasília/DF.
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Diante de tal comprovação, mesmo havendo um saldo pequeno em relação às obras
paralisadas, tais valores não impactariam de forma a reduzir a DFL da licitante a valor inferior
ao estabelecido no ato convocatório. Improcedente a alegação da Recorrente.

Foi  apresentado,  também,  em  suas  contrarrazões  documento  comprovando  que  o
contrato está em processo de rescisão pelo TJDFT antes mesmo dar-se o início da obra por
motivos de restrições orçamentárias. Improcedente, portanto o argumento da empresa  JOTA
ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A.

Norte Locação, Comércio e Serviços EIRELI

1. As  supostas  inconsistências  apresentadas  relativas  ao  atestado  emitido  pelo
Detran/GO  foram  saneadas  através  das  informações  constantes  das  contrarrazões  da
Recorrida.

O contrato mencionado sofreu uma alteração de valor. A nota de empenho anterior foi
anulada  e  emitida  uma  nova,  no  valor  de  R$8.990.443,03  face  à  mudança  de  unidade
orçamentária,  tendo sido a PDF ajustada com a exclusão de saldos excedentes de meses
anteriores. 

Em relação às datas dos atestados de capacidade técnica operacional e profissional,
não há nenhuma falha. É normal por parte dos órgãos expedidores datar seus atestados na
época em que solicitados. Não há nenhum tipo de inconsistência na especificação dos serviços
e tampouco em relação à área constante dos atestados. É de fácil percepção que os serviços
elencados na CAT da profissional é referente ao período de fevereiro a dezembro de 2017
enquanto que no atestado da empresa é referente ao período de fevereiro de 2017 a novembro
de 2018.

2. Quanto aos supostos lançamentos genéricos lançados no balanço da Recorrida, em
desconformidade com a Lei das Sociedades Anônimas, tal argumento não pode prosperar.

O Código Civil vigente disciplina as sociedades limitadas entre os artigos 1.052 a 1.087,
estabelecendo que, nas omissões do capítulo, reger-se-á pelas normas da sociedade simples,
postas entre os artigos 997 a 1.038. 

 Dispõe o artigo 1.053:

Art.  1.053.  A  sociedade  limitada  rege-se,  nas  omissões  deste  capítulo,  pelas
normas da sociedade simples.
Parágrafo  único.  O  contrato  social  poderá  prever  a  regência  supletiva  da
sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. (grifo nosso)
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O parágrafo  único  do  supramencionado  artigo  estabelece  possibilidade  de  regência
supletiva da Lei das Sociedades Anônimas, qual seja a lei 6.404/76, desde que assim esteja
previsto, de forma expressa, no contrato social da sociedade limitada em questão.

Sobre esta matéria, ensina Fábio Ulhoa Coelho.

O  diploma  legal  de  regência  supletiva  da  limitada  pode  ser,  porém,  a  lei  das
sociedades anônimas (LSA). Para isto, é necessário que os sócios contratem neste
sentido.  Em consequência,  se  o  contrato  social  contemplar  cláusula  expressa,
determinando  a  aplicação  da  lei  das  sociedades  por  ações  aos  casos  não
regulados no capítulo específico do Código Civil de 2002 referente às limitadas, o
regime das sociedades simples não se aplica.

Uma vez que o contrato da Recorrida não faz menção a essa possibilidade, não há se
falar em inabilitação por descumprimento da Lei 6.404/76.

3. Quanto  ao  Balanço  Patrimonial  não  ser  registrado  perante  a  Junta  Comercial,
nenhuma razão assiste à Recorrente uma vez que o recibo de entrega de Escrituração Contábil
Digital foi registrado através do SPED que é o Sistema Público de Escrituração Digital, como
pode ser facilmente visualizado através da autenticação eletrônica constante da parte inferior
do documento.

4. Em relação ao atestado para comprovação de piso de granito, como alega a própria
Recorrente (TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA), a Administração, ao ditar as
regras editalícias não exigiu quantidades mínimas para efeito de aceitação, porém, exige que
seja comprovada a similaridade dos serviços. No atestado apresentado para qualificação do
Engenheiro Civil Vinícius Dias Queiroz, em relação a piso de granito, foi comprovado apenas a
execução de piso de granito polido especial para escadas e elevadores. Nada mais. A título de
informação, não se trata apenas do piso mas sim do trabalho necessário para que o piso seja
executado  de  forma  correta.  Podemos  citar  alguns  aspectos  como  rejuntamento  e
impermeabilização do granito. Apenas para ilustrar, serão executados 24.923,35m² de piso em
granito  branco  ao  passo  que  no  atestado  foi  apresentado  apenas  162,42m²  de  piso  para
escadas e elevador. Desta feita, entende a CPL não comprovada a capacitação do engenheiro
civil para a parcela de maior relevância referente a execução de piso com revestimento em
granito, restando a empresa Norte inabilitada. 

5. Quanto à comprovação de capacidade para execução dos serviços de sonorização e
vídeo  por  parte  da  Recorrida,  a  Administração,  ao  ditar  as  regras  editalícias  não  exigiu
quantidades mínimas para efeito de aceitação e sim similaridade de serviços. Não há se falar
em inabilitação.

6. Não há falhas na declaração de indicação dos contratos apresentado pela Recorrida
tendo em vista ter restado comprovado através dos documentos acostados às contrarrazões da
Recorrida que o valor do contrato junto ao DETRAN está correto.
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7. A falta de indicação da existência do contrato nº  16/2018, firmado com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Campus Goiânia, com vigência até
23.09.2019,  não  tem o  condão  de  inabilitar  a  Recorrida.  Tendo  apresentado  a  declaração
contendo os contratos bem como o cálculo da disponibilidade financeira líquida, as exigências
editalícias foram cumpridas. Se somados ao valor dos contratos em andamento o valor total do
contrato não mencionado, ainda assim, a disponibilidade financeira líquida da empresa restará
comprovada pois ainda superior ao valor estimado para a obra. O valor obtido após o novo
cálculo foi de R$171.039.630,60.

8. A declaração de Elaboração Independente de Proposta consta da documentação da
empresa NORTE, porém não apresentada de forma distinta daquela preconizada nos termos
da Instrução Normativa nº 05/2009 da Secretaria De Logística E Tecnologia Da Informação Do
Ministério Do Planejamento, Orçamento E Gestão Do Governo Federal. Tal modelo somente é
exigido em  licitações no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais – SISG.

No  edital  do  Tribunal  de  Justiça  foi  solicitado  somente  a  declaração  conforme  IN
SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017,  sem especificar modelo. Conformidade quer dizer
semelhança,  analogia  e  não  exatamente  a  mesma,  não  sendo,  portanto,  motivo  para
inabilitação.

Porto Belo Engenharia e Comércio LTDA

1. Equivocada a colocação da Recorrida quanto ao entendimento da CPL. Mesmo sendo
o item do edital separado em duas partes, não cabe outra interpretação a não ser a de que as
licitantes  deveriam comprovar  os índices mínimos de LG, LC e SG com valores iguais ou
maiores que 1, previstos na primeira parte, e capital circulante líquido (CCL)  de, no mínimo,
10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, situação prevista na segunda parte.
O que pode ter confundido a Recorrida foi a exigência de comprovação do capital circulante
líquido (CCL) ou capital de giro (CG), nomenclaturas diferentes que representam uma só valor
a ser demonstrado.

Uma vez  constatado  que  o  valor  do  Capital  Circulante  Líquido  (R$8.099.859,94),  é
inferior a 10% do valor estimado para a obra (R$9.953.843,39), resta inabilitada a Recorrida.

Consórcio Concretiza/Cobrasen

1. Extrai-se da Lei 8.666/93

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio,
observar-se-ão as seguintes normas:
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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.

ão, 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;

(…)

§  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.

O edital  025/2019 foi  omisso em relação à participação de empresas em consórcio.
Após resposta,  por  parte  da CPL, a  um questionamento  de uma empresa interessada em
participar do certame, o colegiado manifestou-se, de forma unânime, a favor da participação
pautado no entendimento de que o silêncio do edital quanto à admissibilidade de consórcio não
pode ser entendido como vedação ou impedimento.

Assim sendo,  tendo em vista  não haver  justificativas  expressas para  a  vedação da
participação dos  consórcios,  optou  pela  admissibilidade  posto  que aumenta  o  universo  de
licitantes no certame.

Não há no Tribunal de Contas da União entendimento sedimentado sobre o assunto,
todavia,  com  base  na  conclusão  lançada  no  acórdão  nº566/2006,  percebe-se  haver  uma
inclinação para a necessidade de motivação e previsão expressa tanto da admissão quanto da
vedação de consórcios.

Assim sendo,  analisada a qualificação financeira  do  consórcio  tem-se que o capital
social da empresa CONCRETIZA é de R$15.000.000,00 (quinze milhões), muito superior ao
exigido para participação no certame, tanto individualmente quanto na condição de empresa
reunida em consórcio. Já o capital social da empresa COMBRASEN é de R$1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), inferior ao estabelecido para a participação de forma individual e
inferior ao permitido nas regras contidas no art. 33, III, da Lei 8.666/93 no que se refere ao
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

Tão clara quanto a luz do dia  foi  a resposta  da CPL em relação à participação de
consórcios -  Será aceita a participação de Consórcio desde que respeitadas as regras
estabelecidas na legislação.  Portanto, não comprovada a qualificação econômico-financeira
nos termos da Lei de Licitações, resta o consórcio CONCRETIZA/COMBRASEN inabilitado.
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2. Ao alegar  que a Recorrida apresentou termo de compromisso de constituição do
consórcio em desconformidade com a legislação, a Recorrente o fez de forma equivocada. O
termo de compromisso não se confunde com a constituição e o registro do consórcio. Não se
sustenta,  portanto,  a  argumentação  de  que  o  Termo  de  Compromisso  tenha  que  conter
obrigatoriamente todas as cláusulas do futuro contrato.

3. Em relação à 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, o importante,
para a Administração, é saber o valor total  do saldo dos contratos em virtude da utilização
desse valor na fórmula de disponibilidade financeira líquida (DFL). Portanto, sendo possível tal
análise, com fulcro no Princípio da Razoabilidade, entende-se aceitas as declarações.

4. Mais uma vez a Recorrente exagera ao afirmar que a declaração de fiel observância
do  disposto  no  artigo  7°,  XXXIII  da  Constituição Federal,  que  trata  do  trabalho  infantil  foi
apresentada  de  forma  incorreta.  As  declarações  apresentadas  foram  assinadas  pelo
representante da empresa líder do consórcio que tem poderes para representar as demais
consorciadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (cláusula segunda do termo de
compromisso de constituição do consórcio).

Consórcio OTT Engenharia e OTT Construtora

1.  Ao alegar  que a Recorrida apresentou termo de compromisso de constituição do
consórcio em desconformidade com a legislação, a Recorrente o fez de forma equivocada. O
termo de compromisso não se confunde com a constituição e o registro do consórcio. Não se
sustenta,  portanto,  a  argumentação  de  que  o  Termo  de  Compromisso  tenha  que  conter
obrigatoriamente todas as cláusulas do futuro contrato.

2. Reanalisada  a  documentação  do  consórcio  OTT Engenharia  e  OTT Construtora,
verificou-se falha desta CPL quando da análise da documentação tendo em vista que uma das
consorciadas (OTT Engenharia de Obras Ltda) não comprovou sua qualificação econômico-
financeira,  mais  especificamente  em  relação  à  apresentação  do  valor  do  CCL,  face  às
proporções enunciadas no Compromisso de Consórcio, proporções essas utilizadas nas regras
legais para habilitação do consórcio, restando o consórcio inabilitado.

3. Quanto  a  DFL da  OTT Construções  e  Incorporações  Ltda,  não  assiste  razão  à
Recorrente. Não é obrigatoriedade da Administração e sim faculdade o acréscimo de até 30%
previsto no art. 33 da Lei 8.666/93 para a qualificação econômico-financeira, mesmo porque,
não foram estabelecidas as regras de participação de consórcios no ato convocatório.

4. Quanto à qualificação técnica dos consórcios, essa se dá nos termos do art. 33, III da
Lei  8.666/93.  Tal  artigo  estabelece  que,  quando  permitida  na  licitação  a  participação  de
empresas em consórcio, para tal comprovação serem apresentados os documentos exigidos
nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de
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qualificação técnica,  o  somatório  dos quantitativos  de cada consorciado.  Restou claro  que
somente  uma  das  consorciadas  apresentou  tais  documentos,  não  atendendo,  portanto  às
exigências legais, o que resulta em inabilitação.

5. Bastou apenas uma busca na internet para comprovar que a empresa Construtora
OTT foi a responsável pela obra de construção do novo ambulatório do HC de Botucatu, obra
que foi entregue e inaugurada em 11/4/2019. Portanto não há falha na declaração de contratos
apresentada pela Recorrida.

6. Quanto aos Balanços Patrimoniais não serem registrados perante a Junta Comercial,
nenhuma razão assiste à Recorrente uma vez que o recibo de entrega de Escrituração Contábil
Digital foi registrado através do SPED que é o Sistema Público de Escrituração Digital, como
pode ser facilmente visualizado através da autenticação eletrônica constante da parte inferior
do documento.

7. Não há se falar em Declaração de Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte
(EPP), tendo em vista a impossibilidade de utilização dos benefícios posto que a licitante é um
consórcio onde uma das empresas, a líder, não é EPP.

Construtora Guia Ltda

1. Mesmo não tendo sido apresentado o índice de Solvência Geral e o CCL em memorial
conforme estabelecido no edital, com os dados constantes do balanço foi possível verificar se a
empresa atendia ou não aos valores exigidos. O índice de Solvência Geral apurado foi de 5,00,
portanto superior a 1. O cálculo do CCL resultou no valor de R$5.857.111,47, menor do que o
estabelecido no ato convocatório, restando a empresa inabilitada.

2. Quanto aos supostos lançamentos, no balanço da Recorrida, em desconformidade
com a Lei das Sociedades Anônimas, tal argumento não pode prosperar.

O Código Civil vigente disciplina as sociedades limitadas entre os artigos 1.052 a 1.087,
estabelecendo que, nas omissões do capítulo, reger-se-á pelas normas da sociedade simples,
postas entre os artigos 997 a 1.038. 

 Dispõe o artigo 1.053:

Art.  1.053.  A  sociedade  limitada  rege-se,  nas  omissões  deste  capítulo,  pelas
normas da sociedade simples.
Parágrafo  único.  O  contrato  social  poderá  prever  a  regência  supletiva  da
sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. (grifo nosso)

O parágrafo  único  do  supramencionado  artigo  estabelece  possibilidade  de  regência
supletiva da Lei das Sociedades Anônimas, qual seja a lei 6.404/76, desde que assim esteja
previsto, de forma expressa, no contrato social da sociedade limitada em questão.
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Sobre esta matéria, ensina Fábio Ulhoa Coelho.

O  diploma  legal  de  regência  supletiva  da  limitada  pode  ser,  porém,  a  lei  das
sociedades anônimas (LSA). Para isto, é necessário que os sócios contratem neste
sentido.  Em consequência,  se  o  contrato  social  contemplar  cláusula  expressa,
determinando  a  aplicação  da  lei  das  sociedades  por  ações  aos  casos  não
regulados no capítulo específico do Código Civil de 2002 referente às limitadas, o
regime das sociedades simples não se aplica.

Uma vez que o contrato da Recorrida não faz menção a essa possibilidade, não há se
falar em inabilitação por descumprimento da Lei 6.404/76.

Elmo Engenharia LTDA

1. A falta da  apresentação do CCL foi suprida com o cálculo do valor apurado através
dos dados lançados no balanço. Valor apurado – R$60.235.699,29, muito superior ao exigido
no ato convocatório. Usando o princípio da razoabilidade foram processados os cálculos.

2. Memória de cálculos apresentada assinada pelo contador Raul Reginaldo da Silva
Batista – CRC 22764-GO, às fls. 207 e 208 da documentação.

3. O atestado referente à Construção do Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris
apresenta um único Engenheiro Mecânico como responsável pela obra, o Engenheiro José
Laureano  de  Castro,  atestado  esse  parte  integrante  da  CAT  nº  1.654/2012,  conforme
informação do próprio CREA. Nas especificações dos serviços encontramos a instalação de
três elevadores. Vale ressaltar que muito embora, na descrição dos serviços constantes da
CAT, não apareça a descrição de todos os serviços executados pelo profissional, tal situação é
elucidada quando, na parte inferior do mesmo documento, o próprio conselho  informa que o
responsável técnico responde apenas pelos serviços atinentes às suas atribuições legais.

4. Muito embora o atestado de ampliação do Banana Shopping tenha sido assinado pelo
proprietário da empresa Elmo, tal atestado não comprova a capacidade técnica da empresa e
sim do profissional, não havendo, portanto, nenhuma mácula no documento. O outro atestado
apresentado  atesta  de  forma  clara  a  capacidade  operacional  da  licitante  bem  como  do
Engenheiro Mecânico.

5. Inconcebível  a  tentativa  de  utilizar  o  Princípio  de  Vinculação  ao  Instrumento
Convocatório para tentar inabilitar uma empresa pelo simples fato de não ter apresentado os
atestados com as parcelas de maior relevância em destaque.

6. Apesar de a Recorrida não ter apresentado memorial com o cálculo do CCL, conforme
estabelecido no edital, com os dados constantes do balanço foi possível verificar se a empresa
atendia ou não aos valores exigidos. O cálculo do CCL resultou no valor de R$70.837.259,86,
valor  esse  muito  superior  ao  valor  exigido  no  edital.  Destarte,  pautado  no  Princípio  da
Razoabilidade,  entende  a  CPL,  atendida  a  exigência,  vez  que  os  demais  índices  foram
apresentados em memorial assinado pelo contador, assim como o balanço patrimonial.
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7. Não há erro nas informações contidas na declaração de contratos utilizada para o
cálculo  da  DFL.  Na  obra  citada  pela  Recorrente,  após  diligência  junto  a  empresa,  foram
apresentados documentos que comprovam que o Prédio de apartamento Lux Flamboyant, tem
seu registro  de incorporação pela  empresa SPE7 Lux Limitada,  com CNPJ sob o número
14.337.550/0001-05, portanto distinto do CNPJ da Elmo Engenharia, participante do certame
licitatório.

8. Ao apresentar a relação dos contratos de obras e/ou serviços em andamento ou a
iniciar,  a  Recorrida  deixou  de  fazer  constar  na  planilha  o  valor  total  de  cada  contrato  e
percentual  executado. Porém, o importante,  para a Administração, é saber o valor total  do
saldo  dos  contratos  em  virtude  da  utilização  desse  valor  na  fórmula  de  disponibilidade
financeira  líquida  (DFL).  Portanto,  sendo  possível  tal  análise,  prestigiando  o  Princípio  da
Razoabilidade, entende-se aceita a declaração.

Salver Construtora e Incorporadora Ltda

1. Quanto aos Balanços Patrimoniais não serem registrados perante a Junta Comercial,
nenhuma razão assiste à Recorrente uma vez que o recibo de entrega de Escrituração Contábil
Digital foi registrado através do SPED que é o Sistema Público de Escrituração Digital, como
pode ser facilmente visualizado através da autenticação eletrônica constante da parte inferior
do documento.

2. Muito  embora o  contrato Social  da empresa Salver  apresente  o capital  social  de
R$11.000.000,00,  valor  este distinto  do  que consta na Certidão do CREA,  em atenção ao
Princípio da Razoabilidade, tendo em vista que a certidão do CREA é exigida na licitação, única
e  exclusivamente  para  comprovação  do  registro  da  empresa  e  dos  profissionais  junto  ao
conselho  competente,  e  considerando  que  a  alteração  do  capital  social  da  empresa  está
regularmente registrado e arquivado na Junta Comercial, entende esse colegiado cumpridas as
duas exigências. Não cabe à CPL, em razão de simples alteração de dados cadastrais junto ao
CREA,  alijar  licitantes,  sendo  que  todos  os  dados  estão  disponíveis  para  a  análise  da
capacitação da empresa.

3. Para o cálculo da DFL é exigido o valor do VA que é o resultado do somatório de
todos os contratos de obras ou serviços em andamento. Por diligência restou constatado que
não há falhas na declaração de indicação dos contratos em andamento ou a iniciar e, sendo
assim, mantido o valor da DFL da empresa Salver.

4. A declaração de Elaboração Independente de Proposta consta da documentação da
Recorrida, porém apresentada de forma distinta daquela preconizada nos termos da Instrução
Normativa nº 05/2009 da Secretaria De Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal. Tal modelo somente é exigido em
licitações no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG.
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No  edital  do  Tribunal  de  Justiça  foi  solicitado  somente  a  declaração  conforme  IN
SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017,  sem especificar modelo. Conformidade quer dizer
semelhança,  analogia  e  não  exatamente  a  mesma,  não  sendo,  portanto,  motivo  para
inabilitação.

TECON Tecnologia em Construções LTDA

1. Não assiste razão à Recorrente quanto aos índices supostamente não apresentados.
Na  folha  de  nº  308  da  documentação  da  Recorrida  tem-se  a  indicação  dos  nomes  dos
assinantes do documento registrado digitalmente na Junta Comercial do Estado do Amazonas
e, na folha 314, encontram-se os Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência
Geral.

EHS Construtora e Incorporadora
1. Foram apresentados pela EHS a CAT nº1020190001242 com respectivo atestado

devidamente registrado no CREA (fls 206 a 208 da documentação), comprovando a execução
dos  serviços  de  construção  da  terceira  etapa  do  edifício  de  internações  do  Hospital  das
Clínicas da UFG onde comprovado que o profissional Silvoney executou as instalações de 03
elevadores  com  capacidade  para  16  pessoas/1200  kg,  modelo  Schindller  5500  e  1  (um)
elevador com capacidade para 8 pessoas/825 kg, modelo Schindller 3600,  citando ainda os
percursos dos elevadores, velocidade e número de paradas de cada um deles e, a  CAT de
nº1020140001481,  acompanhada  do  atestado  (fls.209  a  251  da  documentação)  onde
comprovada  a  execução  do  projeto  de  sistema  de  climatização  por  expansão  direta
contemplando 218 TR, na obra de construção do edifício da biblioteca, no Campus Colemar
Natal e Silva, da UFG. Não há falhas nos documentos apresentados.

2.  A empresa EHS apresentou em sua documentação, para a qualificação econômico-
financeira,  certidão do Cartório  Distribuidor  da comarca de Goiânia emitida 2/7/2019,  onde
afirma inexistir em andamento contra a Recorrida, ações de Execução Patrimonial, Falência ou
Concordata.

Com simples consulta ao site do Tribunal de Justiça, foi  possível verificar através da
Certidão Negativa de Ações Cíveis – Comarca de Goiânia, que, como já informado na certidão
apresentada,  após  consulta  às  ações  cíveis  em geral,  dentre  elas,  falência,  concordata  e
recuperação judicial, nada constar contra a empresa EHS.

Importante salientar que a licitante não deixou de apresentar a certidão válida mas sim,
apresentou a certidão sem observar  que não constavam todos os institutos,  situação essa
solucionada via diligência processada em consulta on line no site do Tribunal de Justiça.

Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações LTDA
1. Quanto aos Balanços Patrimoniais não serem registrados perante a Junta Comercial,

nenhuma razão assiste à Recorrente uma vez que o recibo de entrega de Escrituração Contábil
Digital foi registrado através do SPED que é o Sistema Público de Escrituração Digital, como
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pode ser facilmente visualizado através da autenticação eletrônica constante da parte inferior
do documento.

2. O contrato social consolidado, em sua cláusula décima, não estabelece que somente
os dois sócios poderão exercer a responsabilidade técnica por  obras e sim que dentre os
sócios, somente os Engenheiros Régiton Queiroz de Menezes e Matheus Antônio Militão de
Menezes poderão exercer a responsabilidade técnica da empresa para execução de obras ou
serviços  sujeitos  à  regulamentação  legal.  Assim  não  fosse,  por  que  registrariam  outros
profissionais junto ao CREA?

3. Uma vez que a Diretoria-Geral deste Tribunal de Justiça reformou a decisão da CPL,
por  entender  que  a  interpretação  então  conferida  por  aquele  colegiado,  no âmbito  da
Concorrência  nº  044/2017  e  Tomada  de  Preços  nº  026/2019 (imprescindibilidade  de  a
comprovação de todas as parcelas de maior relevância técnica se dê por parte de um único
profissional) é restritiva e atenda contra os objetivos licitatórios e com a busca pela proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, não cabe, face ao precedente administrativo,
outra opção a não ser manter a habilitação da Recorrida.

2. Os índices contábeis foram apresentados às fls.  345 e 350.  Todos constantes do
balanço registrado na Junta Comercial e assinados pelo Contador Marcos César Carneiro da
Mota, CRC/DF 10.820.

Quanto a  DFL,  muito  embora a Recorrida  não tenha apesentado o cálculo,  com as
informações constantes do balanço e da relação de contratos constante da página 340, a CPL
aplicou a fórmula apurando o valor de R$550.999.843,10, valor esse, muito superior ao exigido
no edital.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação dos recursos interpostos pelas empresas
ADEMALDO  CONSTRUÇÕES  E  PROJETOS  LTDA,  TECON  TECNOLOGIA  EM
CONSTRUÇÕES  LTDA  e JOTA  ELE  CONSTRUÇÕES  CIVIS  S/A,  por  considerá-los
tempestivos e, pelas razões retromencionadas, pugna pelo provimento parcial dos mesmos, a
fim de inabilitar as licitantes  CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELI,  NORTE LOCAÇÃO,
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI,  PORTO  BELO  ENGENHARIA E  COMÉRCIO  LTDA,
CONSÓRCIO  OTT  ENGENHARIA  E  OTT  CONSTRUTORA,  CONSÓRCIO
CONCRETIZA/COMBRASEN e  CONSTRUTORA GUIA LTDA e manutenção da habilitação
das  demais,  face  a  ausência  de  fundamentação  legal  plausível  para  reforma  da  decisão
prolatada na Ata de Realização da Concorrência nº 025/2019.

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior  para  apreciação  e,  decidindo,  faça  retornar  os  autos  à  Secretaria  da  Comissão
Permanente de Licitação para prosseguimento do certame.
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