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Nome DIRETORIA GERAL

Assunto PORTARIA

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o

parecer jurídico juntado no evento retro para, com fulcro no artigo 109 da Lei nº

8.666/1993, e artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, inabilitar a licitante Axis

Engenharia Ltda – EPP, por inobservância dos itens 49.4 “c” e “f”, bem como

determinar que seja providenciada a adequação da proposta da empresa 3R

Engenharia Eireli ao que dispõe o item 44.1 do Edital nº 33/2019.

Retornem-se os autos ao Sr. Pregoeiro para dar continuidade ao

procedimento, observando o artigo 4º, XVI da Lei nº 10.520/2002.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Processo n° 201903000162287
Nome DIRETORIA GERAL

Assunto PORTARIA

 

 

 

PARECER JURÍDICO

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 033/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,

objetivando a contratação de empresa especializada para prestação do serviço

de manutenção preventiva e corretiva predial, adaptações e serviços comuns de

engenharia nos imóveis existentes e futuros do Tribunal, próprios ou

alugados/cedidos, na capital e interior do Estado, com fornecimento de serviços,

mão de obra, materiais e demais insumos.

Observa-se que após regular tramitação o Diretor-Geral autorizou a

licitação (evento 37) e em seguida houve a aprovação da minuta do edital

(evento55) com o encaminhamento para a Comissão Permanente de Licitação

para adoção das medidas necessárias à consecução do prélio licitatório (evento

56).

Ato contínuo juntou-se publicação do edital (evento 57 e 59), minuta

atualizada (evento 61), proposta e documentação das empresas (eventos 62/65),

recurso da empresa Construmix – Construções e Engenharia Ltda - EPP (evento

66) e recurso da empresa Construtora NJ Eirelei (evento 67).

O Pregoeiro promoveu diligência (evento 68), bem como analisou os

recursos interpostos posicionando-se ao final por considerá-los tempestivos e

pelo improvimento de todos, remetendo a matéria a esta Diretoria-Geral na forma
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do artigo 109, §4º, da Lei nº 8.666/93 (evento 69).

É o relatório.

Preliminarmente, cumpre registrar que a presente manifestação toma

por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data,

nestes autos, cabendo a esta Assessoria Jurídica se manifestar sob o prisma

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à

oportunidade dos atos praticados pela autoridade superior competente, nem

analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

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

recursos interpostos na fase de habilitação das empresas participantes do

Pregão Eletrônico nº 33/2019, por meio da qual esta Administração selecionará

empresa especializada para prestação do serviço de manutenção preventiva e

corretiva predial dos imóveis deste Tribunal.

A respeito, foram interpostos recursos por 2 (duas) empresas (eventos

66 e 67), contra a habilitação das empresas 3R Engenharia Eireli e Axis

Engenharia Ltda – EPP, sendo que a presente análise se dará de acordo com as

razões expostas nas citadas petições.

Quanto ao prazo para manifestar a intenção de recorrer, bem como a

apresentação das razões dos recursos, verifica-se que o Pregoeiro manifestou

pela tempestividade de ambos, nos termos do artigo 4º, XVIII da Lei

10.520/2002.

1) CONSTRUMIX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. - evento

66

A recorrente alega em seu recurso que as empresas 3R Engenharia

Eireli e Axis Engenharia Ltda – EPP deixaram de cumprir requisitos do edital,

conforme segue:

3R Engenharia Eireli ME, informa a recorrente que a empresa

recorrida não apresentou declaração se comprometendo a apresentar, até a

Autorização de Serviços Inicial (ASI) e composição do BDI, descumprindo o item

49.3, alíneas “f” e “g” do Edital.

Continua a recorrente afirmando que o balanço apresentado pela

recorrida indica ter sido elaborado de modo inteiramente duvidoso, com
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discrepância, podendo ter ocorrido mascaramento da boa situação financeira da

empresa, e que não restou comprovado o índice de Solvência Geral em

desatendimento ao item 49.4, “b” do Edital.

O Sr. Pregoeiro manifestou no evento 69, com relação a ausência de

documentação que utilizando-se da faculdade de promover diligência (item 107

do edital), diligenciou junto à empresa que apresentou, no mesmo dia, 

“declaração onde se compromete, apresentar, até a ASI dos Trabalhos, a equipe

técnica compatível para cada lote composta de, no mínimo, preposto técnico, e

demais profissionais, com a experiência mínima requerida em atividades de

manutenção predial. Além disso, substituiu o arquivo nomeado como

composição do BDI, posto que o enviado tinha conteúdo diverso (índices

 E que financeiros)”. “cabe à Recorrente provar a suposta afirmação de

elaboração do balanço de forma duvidosa e não ao Pregoeiro, tendo em vista

serem, as licitantes, responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações

e documentos apresentados conforme estabelecido no item 110 do ato

.convocatório”

Assim, com relação a ausência da declaração relacionada no item

49.3 “f” e ainda a composição do BDI (item 49.3 “g”), após a diligência realizada

pelo Pregoeiro, estas foram apresentadas, conforme se verifica na página 3 do

evento 65 e página 12 do evento 64.

Já quanto a alegação de que o Balanço Patrimonial foi elaborado de

forma duvidosa e que não restou comprovado o índice de Solvência Geral, em

desatendimento ao item 49.4, “b”, corroborando com o entendimento do

Pregoeiro, consta no item 49.4, “d” que o Profissional Contábil é responsável

técnico e civil em relação aos dados por ele assinado.

Axis Engenharia Ltda - EPP, informa a recorrente que a empresa

recorrida apresentou proposta sem data e assinatura, descumprindo o item 48

“e” do Edital.

Sob outro aspecto a recorrente afirma que o balanço apresentado não

consta capital social e lançamento de depreciação, sendo precário, ausência do

número do CNPJ e nome empresarial da licitante no documento que apresenta

os índices contábeis, não atendendo ao limite mínimo para o CCL e deixou de

apresentar de forma satisfatória a DFL, em desatendimento ao item 49.4, “b”, “c”

e “f” do Edital.

O Sr. Pregoeiro manifestou no evento 69, com relação a ausência de

assinatura e data na proposta que “revendo a proposta, restou constatado que a
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mesma encontra-se assinada pelo sócio-proprietário, Sr. Johnny Francis Martins,

e datada do dia 12 de agosto de 2019. A planilha e a composição do BDI são

parte integrante da proposta, não havendo a obrigatoriedade da assinatura em

 Que não foi exigido Patrimônio Líquido e Capital Circulantetodas as folhas”.

Líquido e que  e ainda“aquilo que não está estabelecido não pode ser exigido”,

que em se tratando da DFL, “muito embora a Recorrida não tenha apesentado o

cálculo, com as informações constantes do balanço e da relação de contratos

apresentada, foi aplicada a fórmula apurando o valor de R$2.815.914,90, valor

esse, muito superior ao exigido no edital”.

Dessa forma, com relação alegada ausência de assinatura e data da

proposta, conforme informado pelo Pregoeiro e ainda ao que consta nas páginas

15, 28 e 31 do evento 62, alegação da recorrente não merece prosperar.

Já quanto a alegação de que o Balanço Patrimonial não consta

Capital Social e depreciação, ausência de notas explicativas, bem como

ausência de CNPJ e nome empresarial da licitante na apresentação dos índices

contábeis, consta no item 49.4, “d” que o Profissional Contábil é responsável

técnico e civil em relação aos dados por ele assinado.

Todavia, em se tratando da exigência de que a licitante apresente

Capital Circulante Líquido (CCL) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor

estimado para a contratação, conforme item 49.4, “c” e ainda que a DFL

apresentada pela empresa Axis Engenharia Ltda – EPP, não foi apresentada de

maneira satisfatória, não obstante a manifestação do Sr. Pregoeiro, razão assiste

a recorrente, conforme pode ser verificado no documento juntado no evento 62,

página 108, a ausência do índice relativo ao CCL e ainda que a DFL não foi

elaborada nos moldes estabelecidos no item 49.4, “f” do Edital.

2) CONSTRUTORA NJ EIRELI – evento 67

A recorrente alega em seu recurso que a empresa 3R Engenharia

EirelI deixou de cumprir requisitos do edital, informa a recorrente que a empresa

recorrida não apresentou a composição do BDI, descumprindo o item 49.3. “g”

do Edital.

Quanto ao Critério de Julgamento a recorrente afirma que a empresa

3R Engenharia não observou a exigência de apenas dois dígitos no desconto

para a formação do seu preço, em desatendimento ao item 44.1 do Edital.

Ainda quanto a empresa 3R Engenharia a recorrente afirma que

restou ausente a declaração de apresentação da equipe técnica, a ser

apresentada até a ASI dos Trabalhos (item 49.3. “f”) e que a certidão da JUCEG
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foi apresentada com data de validade vencida, em desatendimento ao item 49.3,

“j” do Edital.

O Sr. Pregoeiro manifestou no evento 69, com relação ao recurso

apresentado pela Construtora NL Eireli, nos seguintes termos:

Quanto a ausência de detalhamento da composição do BDI e da declaração de

apresentação de equipe técnica até a apresentação da ASI, por parte da empresa 3R,

tal análise já foi processada quando da análise do recurso interposto pela

CONSTRUMIX.

Em relação a não observância da exigência da apresentação de desconto sobre o

custo direto do lote, com apenas duas casas decimais, tal situação é passível de

correção via diligência tendo em vista não alterar o valor da proposta.

Não há se falar em certidão da JUCEG com validade vencida. O edital tem duplicidade

de informações acerca desse documento. A que prevaleceu, para o Pregoeiro, foi

aquela constante do item 49.1, “b”.

Nesse sentido, com relação a ausência da declaração relacionada no

item 49.3 “f” e ainda a composição do BDI (item 49.3 “g”), conforme informado

pelo Sr. Pregoeiro, após a diligência realizada, estas foram apresentadas,

conforme se verifica na página 3 do evento 65 e página 12 do evento 64.

No que diz respeito a não observância, pela empresa 3R Engenharia,

de 2 casas decimais para a formulação de sua proposta o Pregoeiro informou

que “tal situação é passível de correção via diligência tendo em vista não alterar

, restando portanto necessária a juntada de proposta queo valor da proposta”

atenda ao item 44.1 do Edital.

Já quanto a apresentação de Certidão da JUCEG com data de

validade vencida, o Sr. Pregoeiro informou que “não há se falar em certidão da

. Nesse ponto cumpre esclarecer que a exigênciaJUCEG com validade vencida”

da Certidão da JUCEG é determinada pelo item 49.1, “b” – documentação

relativa à habilitação jurídica, que não consta o estabelecimento de prazo de

validade para tanto.

Face ao exposto e alicerçado nos documentos e informações que

instruem este feito, e nos termos acima mencionados, esta Assessoria Jurídica

manifesta-se pelo acolhimento do recurso apresentado pela empresa Construmix

– Construções e Engenharia Ltda., em face da habilitação da empresa Axis

Engenharia Ltda – EPP, por inobservância dos itens 49.4 “c” e “f”, bem como

pela necessária adequação da proposta da empresa 3R Engenharia Eireli ao que
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dispõe o item 44.1 do Edital nº 33/2019, conforme recurso apresentado pela

empresa Construtora NJ Eireli, resguardando a deliberação conclusiva do

ordenador de despesas.

É o parecer que submetemos à superior deliberação do Diretor-Geral.

Leonardo José dos Santos    

Assessor Jurídico

De acordo:

Leandra Vilela Rodrigues Chaves

Coordenadora do Assessoramento da Diretoria-Geral
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