
Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Processos nº : 201906000172852
Interessado : Diretoria de Obras 
Objeto :  Reforma de banheiros e readequação do arquivo do Fórum da Comarca de
Anápolis.
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise do  recurso  administrativo interposto  pela empresa  NEW  AGE
PARTICIPAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos, contra
decisão da Comissão Permanente de Licitação, emanada na ata de realização, referente à fase
de habilitação da Tomada de Preços de nº 034/2019, que tem por objeto a  contratação de
empresa  para construção de abrigo para instalação de grupo gerador e instalação deste na
rede elétrica do Fórum Garavelo, na comarca de Aparecida de Goiânia.

DAS RAZÕES

A Recorrente  foi  inabilitada  por  deixar  de  apresentar  comprovação  da  boa  situação
financeira, através da demonstração do capital circulante líquido (CCL) ou capital de giro, nos
termos do item 15.4 “c” do edital.

Alega ter apresentado toda a movimentação financeira/contábil e cumprido com todas as
exigências do edital. 

Afirma não ter  violado o referido item pois apresentou as demonstrações de índices
contábeis referente ao período de 31/12/2018.  Apenas não havia liquidado,  o  que foi  feito
agora.

Restando provada sua qualificação econômico-financeira no ato da habilitação, com a
apresentação da documentação acostada e agora com sua retificação e, considerando que as
demonstrações  financeiras/contábeis  são  o  único  documento  capaz  de  demonstrar  o
cumprimento das exigências, necessário se fez, a juntada das referidas demonstrações a fim
de sanar as omissões detectadas.

Requer,  ao  final,  seja  reconhecida  a  ilegalidade  da  decisão,  com  sua  consequente
reforma e permitindo, desta feita, a participação da Recorrente na próxima fase do certame.

___________________________________________________________________________________________________________
 Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rua 19, Qd.08A, Lt.06, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74120-100

Telefone (62)3236-2433 – Fax (62) 3236-2428 - www.tjgo.jus.br

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


Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

DAS CONTRA-RAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal estabelecido.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões das recorrentes tem-se que:

Acerca da exigência de apresentação do memorial referente ao CCL (Capital Circulante
Líquido),  muito  embora  o  entendimento  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,  em  sua
unanimidade, seja de saneamento com a aplicação pura e simples da operação de subtração
(ativo  circulante  menos  passivo  circulante)  com  base  nos  dados  constantes  do  balanço
patrimonial da Recorrida assinado por contador habilitado validando todas as informações, tal
entendimento diverge daquele constante do parecer técnico da Assessoria Jurídica quando do
julgamento dos recursos da licitação de nº 025/2019 na modalidade Concorrência, ratificado
pelo Diretor Geral, no sentido de que a Comissão Permanente de Licitação pode diligenciar
para esclarecer sobre informações constantes dos documentos, mas não pode suprir falhas
como a demonstração da CCL (Capital Líquido Circulante) que se assenta sob a premissa de
que precisam ser  apresentadas por  profissional  habilitado e  justificando que o objetivo  da
exigência  editalícia  foi  obter  as  informações  emanadas  por  um  profissional  que  se
responsabiliza pela informação de acordo com as normas que regem sua profissão, não se
fundamentando, a exigência, apenas na análise de conformidade, mas também em um fator
que nem mesmo a Comissão Permanente de Licitação pode suprir, que é a responsabilidade
de um profissional.

Uma vez apresentado, junto à peça recursal, o memorial referente ao CCL, nos termos
exigidos  no  edital,  assinado  por  contador  habilitado,  não  alterando  nenhuma  das  outras
informações, não há se falar em inabilitação.

CONCLUSÃO

Conhece a Comissão Permanente de Licitação do recurso interposto por considerá-lo
tempestivo e, pelas razões retromencionadas, pugna pelo seu provimento, com a consequente
habilitação da Recorrida para a próxima fase do certame.
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