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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E À AUTORIDADE SUPERIOR DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS: 

 

 
 
 
 
Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 33/2019 - TJGO  

 

 

 

 

CONSTRUMIX – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

10.609.553/0001-08, com sede na Av. Pedro Teixeira, n.º 752, Sala n.º 107, Bloco 

A – Centro Comercial Le Bon Marche, Bairro Dom Pedro, CEP n.º 69040-000, na  

cidade de Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, 

vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para, com fundamento no 

artigo 109, inciso I, letra “a” da Lei 8.666/93, no artigo 4º, inciso XVIII da  Lei 

10.520, artigo 26 do Decreto n.º 5.450/05, e no item 62 do Edital de Licitação nº 

033/2019, apresentar as razões de seu  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra decisão de habilitação que declarou vencedora do lote 1 a licitante 3R 

ENGENHARIA EIRELI ME, portadora CNPJ nº 07.371.427/0001-45, sediada na 

Rua Jari, n.º 73, qdr. 47, lote 13, Bairro Parque Amazonia, Goiania/GO - CEP: 

74840-600; e vencedora dos lotes 2, 4 e 6 a licitante AXIS ENGENHARIA LTDA - 

EPP, CNPJ nº 01.514.653/0001-51, sediada na Av. Minas Gerais, nº 30, Bairro 

Jundiaí, Anápolis/GO – CEP: 75110-770, em razão do descumprimento dos 

requisitos previstos em Lei e no Edital, conforme restará a seguir demonstrado. 
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1.  DA TEMPESTIVIDADE  
 
 

Considerando que a intenção de recurso foi registrada pela 

Recorrente no dia 22/08/2019 e que o prazo para apresentação das razões são 

de 3 (três) dias úteis, tem-se como prazo final o dia 27/08/2019 (terça-feira), 

estando demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso. 

 
 

2.   DO EFEITO SUSPENSIVO 
 
 

Prevê o Edital Convocatório n.º 33/2019, em seu item 65, que 

terão efeitos suspensivos os recursos contra decisões do Pregoeiro, nos termos 

do art. 109, § 2º da Lei nº 8.666/93, que assim prevê, in verbis: 

 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem: 

[...] 

§ 2o O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso I 
deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos 

 

Nesse sentido, requer seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO às 

presentes razões, até julgamento final na via administrativa, uma vez que 

seu acolhimento acarretará a invalidação de atos insuscetíveis de 

aproveitamento e poderá ocasionar vício insanável para o presente 

procedimento, visto que restará demonstrado o equívoco praticado no que 

tange à habilitação das licitantes declaradas vencedoras do certame.  

 
 
3.   DOS FATOS  

 
 

Atendendo ao chamamento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás – TJGO para o Edital de Licitação n.º 33/2019, na modalidade Pregão 

Eletrônico do Tipo Menor Preço, a Recorrente participou de licitação pública, 
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devidamente representada por seu representante legal, dando cumprimento a 

todos os requisitos legais e editalícios para habilitação no certame.  

Após a análise dos documentos habilitatórios apresentados pelos 

licitantes, o Pregoeiro culminou por julgar vencedoras, ao arrepio da Lei, as 

empresas 3R ENGENHARIA EIRELI ME – vencedora do lote 1 e AXIS 

ENGENHARIA LTDA – EPP – vencedora doa lotes 2, 4 e 6. 

No entanto, as empresas recorridas deixaram de cumprir (ou 

cumpriram insatisfatoriamente) diversos itens exigidos no Edital, o que 

desmerece suas respectivas classificações na presente licitação, conforme 

passaremos a ver.  

 
 
 

4.  DAS RAZÕES DA REFORMA 

Ab initio, cumpre salientar, que o artigo 3º, caput, da Lei 

nº 8.666/1993, preleciona que tanto a Administração Pública como os 

interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no 

Edital: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Por sua vez, o item nº 13 do Edital 33/2019 - TJGO é claro ao 

afirmar que somente poderão participar do processo licitatório os interessados 

que atenderem a todas as exigências contidas no Edital e em seus Anexos. 

Isso porque, o procedimento licitatório é instrumento de uma 

série de finalidades em nosso sistema jurídico, tanto para se obter a melhor 

proposta para o Estado, como  também  para garantir os princípios 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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democráticos de  direito,  eis  que  os  diversos  participantes,  por  meio  de  

seus  atos, participam da formulação da vontade estatal que se consubstanciará 

nos termos do futuro contrato administrativo.  

Resta clara, assim, a importância do respeito ao "due process 

administrativo" na licitação por parte do Estado e por parte dos licitantes, ainda 

mais quando se trata do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, casa 

dissipadora das ilegalidades. 

Nesse passo é que se acusam as irregularidades na habilitação e 

classificação das empresas vencedoras 3R ENGENHARIA EIRELI ME, em 

descumprimento aos itens 49.3 e 49.4, e AXIS ENGENHARIA LTDA – EPP, pelo 

descumprimento dos itens 48 e 49.4, da seguinte forma: 

 

 4.1 - 3R ENGENHARIA EIRELI ME                                                                               

a) Do Descumprimento ao Item 49.3 – Qualificação Técnica 

Dos documentos obrigatórios para habilitação no Certame estão 

elencados, no item 49.3, as documentações relativas à qualificação técnica das 

empresas licitantes.  

Dentre as mencionadas irregularidades referentes a este item, 

descumpriu a licitante 3R ENGENHARIA EIRELI ME as alíneas “f” e “g”, na 

medida em que deixou de apresentar declaração de equipe técnica e composição 

do BDI. Vejamos: 

49. Para habilitação a licitante deverá apresentar 
documentação abaixo discriminada, colocada na 
ordem sequencial deste Edital. 

49.3. documentação relativa à qualificação técnica: 

f) declaração da própria LICITANTE de que 
apresentará, até a ASI dos Trabalhos, a equipe 
técnica compatível para cada lote composta de, no 
mínimo, preposto técnico, conforme item "3.6" do 
termo de referência, e demais profissionais, com a 
experiência mínima requerida em atividades de 
manutenção predial, conforme item "3.5" do termo de 
referência. 

g) Apresentação, na proposta comercial, (A) da 
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composição da taxa de BDI, conforme modelo 
padrão constante do Anexo II (Composição do 
BDI); e (B) da planilha de formação dos preços, 
também constante do Anexo VII (Planilha de custos) 
desta especificação.  (destaques nossos). 

 

Além de ter deixado de entregar a simples declaração de que 

apresentará sua equipe técnica até a Autorização do Serviço Inicial - ASI, a 

licitante 3R ENGENHARIA olvidou-se da entrega de documento 

indispensável, qual seja a composição do BDI. 

Sabe-se que o BDI é o elemento orçamentário destinado a cobrir 

todas as despesas que num empreendimento (obra ou serviço) classificam-se 

como indiretas, segundo critérios claramente definidos, e, também, 

necessariamente influem na composição geral do custo total. 

Porque isso é importante? Pelo fato de que para se compor o 

preço de venda, necessita-se além do preço de custo (direto), do cálculo de 

outros custos (indiretos), que somados ao lucro resultam na equação 

pretendida. 

Ora, Nobre Julgador, em respeito ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório (artigos 3º e 41 da Lei n.º 8.666/93), a regra é que 

o licitante apresente documentação capaz de refletir, desde logo, o atendimento 

das condições estabelecidas pela Administração no Edital. 

É nesse sentido que entendeu a Segunda Câmara Cível do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando improveu um Agravo 

interposto por uma empresa que havia sido desclassificada de um procedimento 

licitatório por não ter apresentado um dos documentos exigidos no edital. 

Textualmente: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÕES. 
DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE. 
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
EXIGIDOS NO EDITAL. REGULARIDADE DO AGIR 
DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO.1. Consoante cediço, as licitações no 
âmbito da Administração Pública, possuem como 
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norma geral a Lei nº 8.666⁄1993, da qual extrai-se 
vários princípios, sendo imperioso, in casu, 
destacar o *princípio da vinculação do instrumento 
convocatório, que obriga as partes à observância e 
ao cumprimento dos termos do edital*. 2. O 
recorrente estava participando da Licitação do 
Município de Vitória, na modalidade de 
Concorrência Pública, deflagrado pelo Edital nº 
001⁄2014, cujo objeto é a seleção de pessoas 
físicas (profissionais autônomos) para delegação, 
por meio de Termo de Permissão, para execução 
do serviço de transporte de passageiro em veículos 
de aluguel a taxímetro. Após a abertura do 
Envelope de nº 01 – Habilitação, do processo 
licitatório na modalidade de concorrência, o 
agravante foi inabilitado pela não apresentação 
de sua declaração de residência, prevista no 
item 7.2.1, do Edital nº 001⁄2014. O próprio 
agravante confessou o equívoco na apresentação 
dos documentos durante a fase de habilitação, pois 
deixou de instruir o envelope com todos os 
documentos previstos no edital como necessários 
à apuração de sua idoneidade e capacitação para 
contratar com a Administração Pública. 3. *Não há 
que se falar em excesso de formalismo por 
parte da Administração Pública ao impor o 
cumprimento às exigências editalícias, uma vez 
que a determinação de que os licitantes 
preencham todos os itens estabelecidos 
resguarda os princípios da legalidade e da 
isonomia, levando a prevalência do interesse 
público*. 4. Recurso conhecido e improvido. 
(TJ-ES - AI: 00157894620158080024, Relator: 
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de 
Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2015) 
(destaque nosso) 
 

Daí porque a presente insurgência ancorar-se no fato de que 

tendo a Recorrente cumprido todas as exigências contidas na Lei e no 

Edital, inclusive as acima destacadas, é que não seria justa a habilitação e 

classificação de empresa que não cumpriu com os mesmos requisitos, 

sobretudo a composição do BDI que é indicativo referencia de diversos outros 

itens do Edital. 
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a) Do Descumprimento ao Item 49.4 – Qualificação Econômico-

Financeira 

Dentre as irregularidades inerentes à 3R ENGENHARIA, as que 

mais se destacam são as constantes em descumprimento ao item 49.4 do 

certame, as quais se referem à qualificação econômico-financeira da empresa 

licitante.  

As alíneas “b”, “c” e “d” deste item, assim determinam: 

49.4.  [...] 

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

c) A boa situação financeira será avaliada pela 
comprovação do seguinte: Índices de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 
(SG) a iguais ou superiores a 1; Patrimônio Líquido 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para a contratação; Capital Circulante Líquido (CCL) 
ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 
valor estimado para a contratação;  

d) As fórmulas supramencionadas deverão estar 
devidamente aplicadas em memorial de cálculo 
carreado ao balanço patrimonial e assinado por 
contador devidamente registrado junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC, sob sua 
responsabilidade técnica e civil; 

 

A 3R ENGENHARIA, no entanto, apresenta Balanço Patrimonial 

em total desconformidade com a Lei e o Edital, haja vista que as formalidades 

legais exigidas pelas normas contábeis para a confecção do referido documento 

foram completamente ignoradas.  

Isso porque, o balanço apresentado pela empresa indica ter 

sido elaborado de modo inteiramente duvidoso. Primeiro porque existe uma 

enorme discrepância entre o valor do saldo de caixa apresentado - R$ 
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1.255.447,96 reais, e um endividamento bancário da empresa no valor de 

R$ 46.248,33 reais. 

Tal situação nos propõe um mascaramento da boa situação 

financeira da empresa exigida na alínea “b” do item 49.4 do Edital, já que 

seria incoerente um saldo de caixa tão alto e ao mesmo tempo uma dívida 

bancaria desta monta. 

No Balanço exposto também é possível identificar que a empresa 

faturou no ano de 2018 uma receita bruta de R$1.897.331,71 reais, sendo que 

no saldo de contas a receber consta o montante de R$ 1.317.868,93 reais, o que 

demonstra uma inadimplência muito alta em relação ao que foi faturado. 

Ademais, do total das obrigações previdenciárias constatou-se 

apenas R$0,02 centavos de saldo de FGTS a recolher, bem como despesa 

com energia elétrica no valor de R$ 44,79 reais, valores estes muito 

distantes da realidade, sobretudo o de energia elétrica que aponta para uma 

possível manobra para aumentando do lucro da empresa e o resultado do 

patrimônio líquido (PL). 

O balanço patrimonial revela-se de suma importância quando o 

assunto é a comprovação da saúde financeira da empresa, haja vista que o 

objetivo da exigência do referido documento é garantir que o contratado pela 

administração pública tenha capacidade econômico-financeira suficiente para 

assegurar a execução integral do contrato, prevenindo, assim, possíveis 

prejuízos para o Estado.  

Por isso, para que seja considerado autêntico, é de suma 

importância que o referido documento seja elaborado em conformidade com as 

determinações legais e contenha os dados corretos, que representem a real 

situação financeira da empresa.  

É de bom tom salientar que o próprio Instrumento 

Convocatório, na alínea “b” do item 49.4, deixa evidente a importância de 

que os índices financeiros e econômicos estejam corretos e comprovados 

através do seguinte: 
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 Índices de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1;  

 Patrimônio Líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a contratação;  

 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do valor estimado para a contratação;  

 
No caso da 3R ENGENHARIA não restou comprovado o índice 

da Solvência Geral (SG) igual ou superior a 1, tendo a empresa apresentado 

tão somente cálculos que demonstram índice satisfatório de Liquidez Geral e 

Liquidez Corrente, o que evidencia mais uma falha na habilitação da mesma.  

Aliás, na hipótese do Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital 

de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) da 3R ENGENHARIA, que 

deveria alcançar, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação, há duvidas quanto sua realidade. 

Isso porque, considerando que as despesas decorrentes da 

contratação do lote 1 - Goiania (a qual foi vencedora a 3R ENGENHARIA) são 

estimadas em R$ 4.095.088,18, nos termos do Anexo VII do Edital, tem-se que 

o mínimo de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro que a 

licitante em questão deveria ter era de R$409.508,81 (10%), o que 

efetivamente teria cumprido se seu Ativo Circulante (AC) estivesse correto: 

 

CCL:    (AC) R$1.387.825,88 

            –  (PC) R$651.814,61__ 

                  R$736.011,27 

 

No entanto, ao retirar o saldo de caixa (R$1.255.447,96), que, 

como visto, está fora dos padrões, teríamos a seguinte equação com 

resultado negativo que não atenderia às exigências do Edital: 

 

CCL:   (AC) R$132.377,92 

        –  (PC) R$651.814,61__ 
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 (-) R$519.436,69 
 

 

Por fim, nota-se ausência das notas explicativas de balanço, 

necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 

exercício, as quais são de elaboração obrigatória para todas as entidades, 

independente de porte, atividade, ou forma.  

Assim é que, apesar de respeitar a decisão do Ilustre Pregoeiro, 

entendemos que o Balanço Patrimonial juntado pela empresa 3R 

ENGENHARIA é irregular e não merece ser levado em consideração para 

fins de habilitação econômico-financeira da mesma, bem como pela 

ausência das demais documentações apontadas anteriormente, resultando na 

sua consequente inabilitação e desclassificação. 

 

 4.2 – AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP                                                                               

a) Do Descumprimento ao Item 48 – Proposta 

 

É sabido que a modalidade licitatória Pregão Eletrônico ocorre 

sem a presença física dos licitantes, funcionando totalmente online. Assim, após 

a fase de lances, quando é conhecido o licitante vencedor, o ilustre Pregoeiro 

pede para que aquele envie os documentos habilitatórios e a sua proposta 

atualizada. 

Se o primeiro colocado não conseguir atender a todas as 

exigências editalícias, o próximo colocado é acionado para dar continuidade ao 

certame. Isso ocorre até que seja encontrado o licitante com a documentação 

correta e proposta atualizada feita de acordo ao Edital.  

Neste passo é que apontamos as irregularidades contidas na 

proposta da empresa AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP.  
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A recorrida enviou sua proposta em desacordo com o item 48 do 

Edital, haja vista que o referido tópico delimita os moldes em que a proposta 

deve ser elaborada. Vejamos: 

48. A proposta atualizada deverá conter: 

a) nome ou razão social da proponente, número do 
CNPJ, endereço completo, telefone e endereço 
eletrônico (e-mail); 

b) especificação completa do item ofertado, 
indicando, ainda, marca, modelo e quaisquer outros 
elementos que possam auxiliar na precisa 
caracterização dos produtos; 

c) valores unitário e total do item, e valor total da 
proposta; 

d) validade da proposta que não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias e 

e) data e assinatura da proponente. (destaque 
nosso) 

 

Porém, ao analisar a Proposta enviada pela recorrida AXIS vê-se 

que a mesma não atende aos itens acima exposto, uma vez que não contém 

a data e assinatura da proponente, conforme exigido na alínea “e” do item 

supracitado. 

Ora, a Lei nº 8.666/93, que regula os procedimentos licitatórios, é 

categórica em afirmar que a licitação deve ser processada e julgada com a 

observância do procedimento de verificação da conformidade de cada 

proposta com os requisitos contidos no Edital, ipsis litteris:  

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com 
observância dos seguintes procedimentos: 

[...] 

IV - verificação da conformidade de cada proposta 
com os requisitos do edital e, conforme o caso, com 
os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 
oficial competente, ou ainda com os constantes do 
sistema de registro de preços, os quais deverão ser 
devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis; 
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A Lei e o Edital trazem em seu bojo determinações claras e 

objetivas acerca da forma e prazo de envio dos documentos a serem 

encaminhados pelos licitantes. Aceitar a documentação enviada fora das 

imposições editalícias é fulminar a existência do princípio da vinculação 

ao objeto licitatório, o julgamento objetivo, isonomia e seu corolário - o 

princípio da competitividade. 

Assim é que não desclassificar/inabilitar a empresa recorrida 

é flertar com a utilização de fatores subjetivos ou descumprimento de 

critérios previstos no instrumento de convocação e mitigar o tratamento 

isonômico entre os outros licitantes, não havendo que se falar em excesso de 

formalismo, pois a determinação consta expressamente no Edital.  

 

b) Do Descumprimento ao Item 49.4 – Qualificação Econômico-

Financeira 

À exemplo do demonstrado no tópico que identificou as 

irregularidades da 3R ENGENHARIA, houve falhas na apresentação dos 

documentos relativos à qualificação econômico-financeira da AXIS 

ENGENHARIA, sobretudo no que concerne, também, ao seu balanço patrimonial.  

Em cumprimento às alíneas “b” e “c” do tópico 49.4 do Edital, a 

licitante deveria apresentar 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, a qual poderá 

ser comprovada através: 

1. dos Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1;  

2. do Patrimônio Líquido não inferior a 10% do valor estimado 

para a contratação;  
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3. do Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 

Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do valor estimado para a contratação. 

 

No entanto, no Balanço da licitante AXIS ENGENHARIA não 

consta os lançamentos de Capital Social, restando prejudicado o Balanço 

apresentado por se mostrar precário, sobretudo quando se percebe que 

também não constam do balanço os lançamento de depreciação.  

Além disso, resta também prejudicada a adequada avaliação 

da demonstração de boa situação financeira da empresa, que deveria ser 

comprovada através dos índices acima elencados, uma vez que no documento 

não consta o CNPJ e Nome Empresarial da empresa licitante – AXIS 

ENGENHARIA, constando do documento tão somente os dados da contadora, o 

que não é suficiente. 

Em relação ao Patrimônio Líquido da empresa (PL) e seu Capital 

Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro, os quais não podem ser inferiores a 

10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, tem-se que a AXIS 

ENGENHARIA não atendeu tal limite mínimo. 

Isso porque, considerando que a AXIS ENGENHARIA foi 

vencedora dos lotes 2,4 e 6, e, somando a estimativa de despesa com a 

contratação de cada lote, nos termos do que dispõe o Anexo VII do Edital, 

chegamos à conclusão de que o 10% mínimos exigido de PL e CCL para a 

referida empresa é equivalente a R$330.044,42 reais: 

   

  Lote 1: 1.011.553,40                  

+ Lote 2: 1.033.032,16                    

+ Lote 6: 1.255.858,76  

= 3.300.444,32      10% = 330.044,42 
 

Ocorre que, a empresa AXIS ENGENHARIA não atende tais 

parâmetros, ao observar que seu Patrimônio Líquido (PL) é de R$281.591,49 
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reais e seu Capital Circulante Líquido (CCL) é de R$181.591,49 reais, de 

acordo com a seguinte matemática: 

CCL:    (AC) R$220.760,59 

            –    (PC) R$39.169,10__ 

                  R$181.591,49 

Noutro giro, nota-se, igualmente, em relação à empresa AXIS 

ENGENHARIA, a ausência das notas explicativas de balanço, as quais são de 

elaboração obrigatória para análise e aceitação das demonstrações contábeis. 

Por fim, o item 49.4 também exige, em sua alínea “f”, que a 

empresa licitante comprove disponibilidade financeira em valor igual ou 

superior ao valor total orçado, da seguinte forma: 

 

f) comprovação da disponibilidade financeira 
líquida (DFL) da licitante que deverá ser igual ou 
superior ao valor total orçado da obra e/ou 
serviço, obtida através da apresentação de memorial 
de cálculo devidamente assinado por contador 
habilitado, contendo a seguinte fórmula: 

DFL = (10 x PL) – VA 

Onde: 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; 
PL = Patrimônio Líquido constante do balanço 
apresentado; 
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras 
e/ou serviços em andamento ou a iniciar 

 

A regra do edital que trata da disponibilidade financeira 

líquida (DFL), no entanto, não foi cumprida, eis que a empresa AXIS deixou 

de apresentar satisfatoriamente tal demonstrativo, em desobediência ao 

disposto no item acima transcrito.  

Isto posto, flagrante está o descumprimento do Edital por parte da 

empresa recorrida, sobretudo pela não apresentação satisfatória de diversos 

itens exigidos pelo certame, motivo pelo qual pugna-se pela desclassificação 

da empresa AXIS ENGENHARIA LTDA - EPP, em respeito ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, de forma que as propostas em 
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desconformidade com o Edital devem ser rechaçadas e desclassificadas de 

pronto, a fim de não macular as demais que estejam em consonância com ele. 

 

 

V – DO PEDIDO 

 

Por todo exposto, com fundamento nas razões precedentemente 

aduzidas, requer-se, inicialmente, o recebimento do presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO no seu efeito suspensivo e, ao final, sejam acolhidas 

integralmente as razões, para que: 

 

a) Seja REFORMADA a decisão guerreada, com o fim de declarar 

INABILITADAS e DESCLASSIFICADAS as empresas AXIS 

ENGENHARIA LTDA – EPP e 3R ENGENHARIA EIRELI - ME, uma 

vez que deixaram de cumprir os requisitos necessários à 

Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira 

dispostos nos itens 49.3 e 49.4, conforme especificado nas razões, 

além da empresa AXIS ter feito o envio da Proposta sem as devidas 

exigências editalícias dispostas no item 48. 

b) Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que o 

nobre Pregoeiro reconsidere sua decisão e, em caso de não 

haver retromarcha, que seja remetido este recurso, 

devidamente informado, à autoridade superior, em 

conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, 

observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

 

Termos em que pede deferimento. 
Manaus, 27 de agosto de 2019. 
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