
Processo n° 201912000204962
Nome DIRETORIA DE OBRAS

Assunto MANUTENÇÃO PREDIAL

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se do procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 66/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, sob o

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

engenharia especializada para a construção do novo fórum da Comarca de Bela

Vista.

Após publicado o edital (evento 133), foi iniciada a fase de habilitação

das interessadas no dia 29 de janeiro de 2019.

Ao analisar os envelopes de habilitação (eventos 134/144), a

Comissão Permanente de Licitações deliberou pelo impedimento da empresa 

, por inobservância do item 3.1, “e”, doCTO Construtora e Incorporadora Eireli

Edital, bem como pela inabilitação das empresas ,Quântica Engenharia LTDA

por descumprimento aos itens 15.4 “c” e 15.4 “f”; Sirius Engenharia e Construção

, por descumprimento do item 15.4 “g”; e Eireli Monteiro e Martinho Construções

, por descumprimento do item 15.3 “d.1.4”.Eireli ME

Posteriormente  foram apresentados os recursos acostados no evento,

146 e as contrarrazões acostadas no evento 147, seguidos de análise da CPL

(evento 148).

Diante das informações e documentos constantes dos autos, acolho o
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  parecer jurídico contido no evento retro para, com fulcro no artigo 109, §4º da Lei

nº 8666/93, conhecer e prover, em parte, os recursos apresentados, deliberando

pela:

A)  das empresashabilitação :

a.1) Construtora NJ EIRELI;

a.2) Conceito Engenharia LTDA; e

a.3) Sirius Engenharia e Construção EIRELI.

 B)  das empresas:inabilitação

b.1)  pelo descumprimentoDínamo Engenharia e Construção LTDA,

do item 15.4 “c” do Edital;

b.2)  peloMonteiro e Martinho Construções EIRELI – ME,

descumprimento do item15.3 “d.1.4” do Edital.

Retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para

prosseguimento do feito, com a máxima prioridade.

Dê-se ciência às empresas participantes.

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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Processo n° 201912000204962
Nome DIRETORIA DE OBRAS,

Assunto MANUTENÇÃO PREDIAL

 

 

 

P A R E C E R

 

Trata-se do procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 66/2019, na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, sob o

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

engenharia especializada para a construção do novo fórum da Comarca de Bela

Vista.

Após publicado o edital (evento 133), foi iniciada a fase de habilitação

das interessadas no dia 29 de janeiro de 2019.

Ao analisar os envelopes de habilitação (eventos 134/144), a

Comissão Permanente de Licitações deste Tribunal deliberou pelo impedimento

da empresa , pela inobservância do itemCTO Construtora e Incorporadora Eireli

3.1, “e”, do Edital, bem como pela inabilitação das empresas Quântica

, pelo descumprimento aos itens 15.4 “c” e 15.4 “f”; Engenharia LTDA Sirius

, pelo descumprimento do item 15.4 “g”; e Engenharia e Construção Eireli

, pelo descumprimento do item 15.3Monteiro e Martinho Construções Eireli ME

“d.1.4”.

Em decorrência disso, foram apresentados os recursos acostados no

evento 146 e as contrarrazões acostadas no evento 147.
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Por fim, a CPL decidiu a respeito (evento 148), juntou aos autos os

documentos constantes dos eventos 149/150, e remeteu os autos a esta

Diretoria-Geral, nos termos do que dispõe o artigo 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

Registre-se que o presente opinativo toma por base os elementos

constantes dos autos em epígrafe, até a presente data, incumbindo a esta

Assessoria Jurídica manifestar-se sob o prisma estritamente jurídico, não lhe

competindo imiscuir-se na conveniência e oportunidade da prática dos atos

administrativos pela autoridade superior, tampouco analisar aspectos de

natureza técnica, administrativa e/ou financeira.

Como relatado, cuida-se da análise dos recursos interpostos na fase

de habilitação do certame licitatório instrumentalizado pelo Edital nº 66/2019, a

partir do qual este Tribunal selecionará a empresa responsável pela construção

do novo fórum da Comarca de Bela Vista.

Nota-se que foram interpostos recursos pelas empresas Ademaldo

,  e Construções e Projetos LTDA Monteiro e Martinho Construções EIRELI – ME

, bem como apresentadas contrarrazõesSirius Engenharia e Construção EIRELI

pelas empresas  e .Conceito Engenharia LTDA Construtora NJ EIRELI

Preliminarmente, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a

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

ata de análise da habilitação foi publicada no dia 30.1.2020, perfazendo o dia

6.2.2020 o prazo final, vislumbra-se que todos os recursos são tempestivos e

devem ser conhecidos.

Consoante verifica-se do evento 148, em análise dos recursos e

contrarrazões interpostos, a CPL, em suma, pugnou pelo provimento parcial do 

recurso apresentado pela empresa , noAdemaldo Construções e Projetos LTDA

que diz respeito à qualificação econômico-financeira da empresa Dínamo

; pelo provimento do recurso interposto pelaEngenharia e Construção LTDA

empresa ; bem assim pelo improvimentoSirius Engenharia e Construção EIRELI

do recurso interposto pela empresa Monteiro e Martinho Construções EIRELI-

.ME

Passa-se, pois, à análise do mérito de cada recurso e das

contrarrazões apresentadas, aglutinando-se todos os argumentos prós e contra

que envolveram a situação de habilitação das seguintes licitantes:

1) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA NJ EIRELI
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Em relação à habilitação desta empresa, foi interposto recurso pela

empresa .Ademaldo Construções e Projetos LTDA

Alegou o seguinte a recorrente:

- que a recorrida não apresentou as Certidões de Registro e Quitação

dos Profissionais indicados como Responsáveis Técnicos, colacionando tão

somente o CRQ da Pessoa Jurídica;

- que não foi possível encontrar nos Atestados Técnicos apresentados

serviços relacionados à Subestação Elétrica, primordial para a execução do

Objeto Editalício;

- que a recorrida não apresentou a Regularidade Profissional do

Contador que assinou a documentação de Qualificação Econômico-Financeira,

informando apenas a denominação do Profissional e o seu número de inscrição,

não sendo possível averiguar se este profissional está regular com a Entidade.

A recorrida, a seu turno, rebateu:

- que na Certidão de Registro e Quitação apresentada estão contidos

os nomes da empresa e seus responsáveis técnicos, com indicação expressa do

número de registro/inscrição. Além disso, que em todos os atestados técnicos

apresentados e registrados no CREA estão contidos os nomes dos engenheiros

com suas respectivas atribuições e números de inscrição/registro, apresentados

como responsáveis técnicos. Que a exigência da Lei 8.666/93 (art. 30, inciso I)

limita-se ao registro ou inscrição na entidade profissional competente, etc;

- que o edital não exigiu atestado técnico de subestação, mas apenas

a execução de rede elétrica e de cabeamento estruturado;

- que o edital não exigiu apresentação de Certidão de Regularidade

Profissional do Contador.

Dessa forma, confira a análise de cada um dos 3 (três) pontos que

envolvem a habilitação da empresa em referência.

1.1 Ausência de Certidões de Registro e Quitação dos

Profissionais indicados como Responsáveis Técnicos

Como dito, alega a recorrente que a Certidão de Registro e Quitação

apresentada pela recorrida diz respeito apenas à pessoa jurídica, de modo que,

por si só, não se presta a comprovar a regularidade dos responsáveis técnicos.
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Ao examinar o alegado, CPL pontuou que:

A não apresentação por parte das empresas Construtora NJ EIRELI e Dínamo

Engenharia e Construção Ltda , das certidões de registro e quitação (CRQ), de cada

um dos profissionais indicados como responsáveis técnicos, não implica na

inabilitação das duas empresas tendo em vista que as certidões de quitação das

pessoas jurídicas apresentadas pelas duas licitantes trazem em seu conteúdo a

relação de todos os responsáveis técnicos bem como a informação de que ambas

estão registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, nos

termos da Lei 5.194/66 e que, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da

referida Lei, as pessoas jurídicas mencionadas, bem como seus responsáveis

técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

Sobre a questão, confira o que restou consignado no Edital em tela:

15.3. Qualificação técnica:

a)  junto ao Conselho Regional de Engenharia ecertidão de registro ou inscrição

Agronomia (CREA) e/ou ao CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da

 (Negritei) ;empresa participante e dos responsáveis técnicos

Constata-se, portanto, que o instrumento convocatório exigiu a

comprovação do registro ou inscrição da empresa participante e dos

responsáveis técnicos.

Em análise da certidão apresentada pela empresa recorrida (evento

136, pág. 20 e seguintes), emitida em 23.1.2020, observa-se claramente que,

diversamente do alegado pela recorrente, encontram-se indicados os nomes dos

responsáveis técnicos em questão, com os respectivos números de inscrição,

além de constar, ainda, os seguintes dizeres na citada certidão, a saber:

(...)

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste

Conselho, nos termos da Lei n. 5.194,d e 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida lei,

que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se

encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar

quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.
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OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus

responsáveis técnicos na presente data.

 (Negritei)(…)  

Destarte, razão não assiste à recorrente quando afirma que a certidão

apresentada pela recorrida não supre a exigência editalícia em relação aos

responsáveis técnicos da empresa, uma vez que tal documento efetivamente

comprovou o registro e inscrição dos mencionados profissionais.

1.2 Não comprovação do Atestado Técnico de Subestação

Nesse ponto, a CPL concluiu:

Muito embora a Recorrente Ademaldo Construções e Projetos Ltda entenda ser

primordial, a título de qualificação técnica, a apresentação por parte da Construtora

NJ EIRELI, de atestado referente a execução de serviços relacionados à

subestação elétrica, tal exigência não encontra amparo no ato convocatório que

determina que, para a comprovação da qualificação do engenheiro eletricista

deverão ser apresentados atestados acompanhados de CAT que comprovem a

execução de rede elétrica e de cabeamento estruturado, não especificando, de

forma objetiva, quais os itens deveriam estar ali elencados. Uma vez apresentado

atestado comprovando a execução de rede elétrica, a exigência está atendida.

Já o Edital previu:

15.3. Qualificação técnica:

 d) comprovação da capacitação técnico-profissional através de um ou mais

atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no

mercado nacional, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico

(CAT), emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a obra, comprovando a

responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto deste

edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor

significativo, assim discriminadas:

(...)

d.2 do engenheiro eletricista:

d.2.1 execução de rede elétrica;

 (Negritei) d.2.2 execução de cabeamento estruturado;
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Desta feita, sem maiores delongas, resta evidente que o Edital da

licitação não fez nenhuma menção à comprovação de atestado técnico de

subestação, mas tão somente de “execução de rede elétrica” e “execução de

cabeamento estruturado”, o que, conforme atestou a CPL, foi devidamente

comprovado pela “CAT de nº 1020160001563 (página 0082 da documentação da

empresa).

Desse modo, razão não assiste à recorrente mais uma vez,

notadamente em razão do princípio da vinculação ao instrumento vinculatório,

expressamente previsto nos artigos 3º e 41º da Lei 8.666/93, segundo o qual é o

edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o

Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. 

1.3 Não apresentação de Certidão de Regularidade Profissional

do Contador

Sobre tal questionamento, a CPL assinalou: 

Em relação à não apresentação da certidão que comprova a regularidade do

contador que assinou os documentos relativos à qualificação financeira da empresa

Construtora NJ EIRELI, a Comissão, utilizando-se do poder de diligenciar, solicitou à

empresa Recorrida, o envio da certidão que será anexada aos autos.

 O Edital, por sua vez, estabeleceu: 

 15.4. Qualificação econômico-financeira:

 (...)

 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; (Negrito)

Perceba que o edital exige que as fórmulas comprobatórias da boa

situação financeira da empresa deveriam ser declaradas por contador

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.

  Na situação ora em análise, a recorrida apresentou os respectivos

cálculos, que foram assinados pelo contador signatário Nei Leandro Moura, CRC

– GO 021812, sem, contudo, acostar certidão do respectivo conselho

profissional, que, segundo a recorrente, atestasse a regularidade do profissional.

 Sobre o assunto, vale conferir trecho do Acórdão 2326/2019 do TCU.
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Veja: 

Quanto à inabilitação em razão da apresentação de Certidão de Regularidade

Profissional do responsável pela elaboração dos demonstrativos financeiros, com

 base no subitem 8.5.1 (peça 2, p. 102), transcrito adiante:

8.5.1 – As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações

Contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma da Lei, que

comprove a boa situação financeira da empresa. Tais documentos terão que estar

devidamente registrado ou autenticado pela Junta Comercial do Respectivo Estado

e com o documento de controle profissional denominado Declaração de Habilitação

Profissional – DHP, que comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art.

28, da Resolução CFC nº 825/98. Devendo ainda ser apresentada certidão

emitida pelo CRC em plena validade, que demonstre a regularidade do

 Vedada aresponsável técnico pela elaboração do Balanço patrimonial.

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por

índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de

apresentação da proposta. (Grifou-se).

Nesse ponto, ratifica-se a análise preliminar levada a efeito pelo auditor da

Secex/RO (peça 11, p. 8), reproduzida integralmente a seguir, por não merecer

reparos: 

45. A referida Resolução CFC 825/98 encontra-se revogada, estando vigente a

Resolução 1.402/2012 que regulamenta a emissão da Certidão de Regularidade

Profissional, prevendo em seu art. 3º que a “Certidão será liberada para emissão

somente quando o requerente e a organização contábil da qual o profissional for

sócio e/ou proprietário e/ou responsável técnico com vínculo empregatício, não

possuir débito de qualquer natureza perante o Conselho Regional de Contabilidade

 autorizador da emissão”.

46. Portanto,  a exigência de apresentação de Certidão de Regularidade

, Profissional do Contador se constitui em suma, exigir que este esteja em dia

 com sua anuidade junto ao respectivo CRC, prática condenada por este

  no Acórdão 890/2007-TCU-Plenário, da Relatoria do Ministro MarcosTribunal

 Bemquerer.

47. Ocorre que a inadimplência junto ao conselho de classe não impede o

exercício da profissão, basta que seu registro esteja ativo.

48. De fato, somente um profissional contábil pode assinar demonstrativos

financeiros (art. 177, §4º, da Lei 6.404/1976). No entanto, a comprovação desta
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qualidade profissional não se dá apenas mediante Certidão de Regularidade

Profissional prevista na Resolução CFC 1.402/2012, mas também pode ser

 aferida mediante consulta ao respectivo site do conselho de classe.

49. Em consulta ao site do CRC/RO a situação cadastral da contadora que assinou

os demonstrativos contábeis da empresa Construtora e Terraplanagem LV Ltda.,

verifica-se que esta encontra-se com seu registro ativo (peça 9), ou seja, no

exercício pleno da sua profissão, dando legitimidade aos demonstrativos

 apresentados.

50. Cabe registrar ainda que este Tribunal já se pronunciou pela ilegalidade da

exigência de Declaração de Habilitação Profissional – DHP em processos

 licitatórios:

b.8)  a exigência de apresentação de Declaração de Habilitação Profissional

  e contrária ao(DHP) para fins de qualificação econômico-financeira é ilegal

disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art. 3º, § 1º, inciso I, da

Lei 8.666/1993, bem como à jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.993/2009,

1.052/2011, 1.924/2011, 2.344/2011, 643/2012, 971/2012 e 1.146/2015, todos do

Plenário); (Acórdão 56/2017-TCU-Plenário, Relator Augusto Sherman)

Nota-se que para a jurisprudência especializada, o que deve ser

levado em consideração é se o profissional encontra-se ativo ou não, fato que

pode ser confirmado por simples consulta no site do conselho de classe,

prestando-se a Certidão de Regularidade do Conselho do Contador apenas a

comprovar que este esteja em dia com a anualidade do CRC, situação

irrelevante para a Administração contratante.

Outrossim, impende destacar que a CPL, valendo-se da prerrogativa

conferida pelo artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93, empreendeu diligência, e juntou

aos autos a referida certidão de regularidade.

Aliás, a promoção da referida diligência é incentivada pela

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que, em diversas oportunidades,

chega a indicá-la como obrigatória antes da inabilitação ou desclassificação do

licitante, senão vejamos: 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida

pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o

elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista

no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com

prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário)
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É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de

pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43

  da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – Plenário)

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias,

especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar

a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame

deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos

documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art.

43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário)

Destarte,  como na documentação apresentada pela recorridain casu,

constou o nome completo, a assinatura e o número de inscrição do contador no

Conselho Profissional competente, e, inclusive, a regularidade de sua situação

cadastral foi comprovada a partir de diligência realizada pela CPL, esta

Assessoria entende, novamente, por não assistir razão à recorrente.

Finalmente, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela manutenção

da habilitação da empresa Constutora NJ EIRELI.

2) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONCEITO ENGENHARIA

LTDA

 Em relação à habilitação desta empresa, foi interposto recurso pela

empresa .Ademaldo Construções e Projetos LTDA

 A recorrente alegou que o item 15.5 “b” do Edital de Licitação exigiu

“Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação”, mas que a

recorrida não apresentou tal documento.

  Em defesa, a recorrida afirmou que tal declaração foi feita em

conjunto com a de “inexistência de fato superveniente”, fazendo prova do

alegado com o documento que havia sido juntado quando da apresentação da

documentação (evento 147, pág. 4).

 Da análise da documentação acostada pela empresa, constante do

evento 135, pág. 81, resta incontestável que a recorrida apresentou a referida

declaração, suprindo a exigência do 15.5 “b” do Edital de Licitação, mesmo que

em conjunto com a de “inexistência de fato superveniente”, pelo que esta

Assessoria Jurídica manifesta-se pela manutenção da habilitação da empresa 

Conceito Engenharia Ltda.

  3) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA DÍNAMO ENGENHARIA E
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CONSTRUÇÃO LTDA

 Em relação à habilitação desta empresa, foi interposto recurso pela

empresa .Ademaldo Construções e Projetos LTDA

 A recorrente alegou:

 - que a recorrida não apresentou as Certidões de Registro e Quitação

dos Profissionais indicados como Responsáveis Técnicos, colacionando tão

somente o CRQ da Pessoa Jurídica;

 - que a Certidão de Falência, Concordata e de Execução Patrimonial

apresentada recorrida não especificou sobre a Recuperação Judicial e/ou

Extrajudicial;

 - que a recorrida não demonstrou expressamente o Capital Circulante

Líquido (CCL)/Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) - de, no

mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.

 A recorrida não apresentou contrarrazões.

 Dessa forma, confira a análise de cada um dos 3 (três) pontos que

envolvem a habilitação da empresa em referência.

  3.1 Ausência de Certidões de Registro e Quitação dos

Profissionais indicados como Responsáveis Técnicos.

 Conforme possível constatar, cuida-se da mesma situação analisada

no item 1.1 deste parecer, referente à habilitação da empresa Construtora NJ

EIRELI, e cuja análise e conclusão é idêntica àquela, de modo que esta

Assessoria Jurídica entende por superada a questão, e, neste ponto, não assiste

razão à recorrente.

3.2 Irregularidade na Certidão de Falência, Concordata e de

Recuperação Judicial apresentada

 Como dito, segundo a recorrente, a Certidão de Falência, Concordata

e de Execução Patrimonial apresentada pela recorrida não especificou sobre a

Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial.

 A respeito de tal alegação, a CPL informou que a empresa recorrida

“a  presentou em sua documentação, para qualificação econômico-financeira,
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Certidão do Cartório Distribuidor da comarca de Goiânia, emitida em 27/01/2020,

onde informado inexistir contra a Recorrida, ações de execução patrimonial,

falência ou concordata”.

 O Edital assim estipulou:  

 15.4. Qualificação econômico-financeira:

a) 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;

  No evento 138, págs. 218/219, observa-se que foi apresentada a

certidão emitida pelo Cartório do Distribuidor Cível de Goiânia, atestando existir

uma ação de Imissão na Posse, na qual a empresa figura como parte, e que, no

mais, inexistem “quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral,

especialmente ações de Execução Patrimonial, Falência e Concordata, até a

”.presente data

 Assim sendo, não pode prosperar o argumento de que a recorrida

descumpriu, nesse ponto, a exigência editalícia, uma vez que, no momento em

que restou certificado a inexistência de outras ações cíveis, por óbvio estaria

inclusa a de recuperação judicial, de modo que não pode ser a empresa

obrigada a retirar uma certidão narrativa apenas para dizer, de forma específica,

sobre cada uma das ações contidas no edital.

  3.3 Ausência de demonstração do Capital Circulante Líquido

(CCL)/Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) - de, no

mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.

 Para a recorrente, a recorrida não demonstrou o Capital Circulante

Líquido, conforme previsto no item, 15.4 “c” do Edital.

  A CPL, ao analisar o recurso, destacou que “Após revisar a

 documentação relativa à qualificação econômico-financeira, restou constatado

que a empresa Dínamo Engenharia e Construção Ltda deixou de apresentar a

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

do valor estimado para a contratação, devidamente aplicada em memorial de

cálculo carreado ao balanço patrimonial e assinado por contador devidamente

registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, restando,

portanto, inabilitada, decisão essa amparada em julgados anteriores desta casa”.

  De fato, razão assiste à recorrente e à CPL, porquanto o
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demonstrativo do Capital Circulante Líquido da empresa recorrida não constou

do memorial de cálculo assinado pelo contador, constante do evento 138, págs.

237/238, situação que não pode ser contornada por simples cálculo realizado a

partir dos dados do balanço patrimonial carreado aos autos, mesmo porque a

exigência para que o CCL fosse declarado por profissional responsável teve por

escopo justamente permitir que a Administração gerenciasse o risco de receber

os memoriais que não representem a realidade.

  Nesse sentido, e nos termos do exposto neste item 3.3, esta

Assessoria Jurídica manifesta-se pela inabilitação da empresa Dínamo

Engenharia E Construção Ltda.

  4) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA MONTEIRO E MARTINHO

CONSTRUÇÕES EIRELI ME

 Conforme Ata de Habilitação acostada ao evento 145, verifica-se que

esta empresa foi inabilitada pela Comissão Permanente de Licitação, por deixar

de apresentar a qualificação técnico-profissional do Engenheiro Civil (parcela de

maior relevância – piso de granito), nos termos do item 15.3 “d.1.4” do Edital.

 Vejamos o que diz o supracitado item editalício: 

 15.3. Qualificação técnica:

 d) comprovação da capacitação técnico-profissional através de um ou mais

atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no

mercado nacional, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico

(CAT), emitidas pelo CREA da região em que foi realizada a obra, comprovando a

responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto deste

edital, limitadas estas semelhanças, às parcelas de maior relevância e valor

 significativo, assim discriminadas:

 d.1 do engenheiro civil:

 d.1.1execução de fundações;

 d.1.2. execução de estrutura de concreto armado;

 d.1.3.execução de estrutura metálica para cobertura e;

 (Negritei)d.1.4 execução de piso com revestimento em granito.

  Assim, inconformada com a decisão que a inabilitou, a referida

empresa interpôs recurso, salientando, em suma, que o edital é contraditório ao
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relacionar piso com revestimento em granito como parcela de maior relevância e

valor significativo, uma vez que tal serviço representa 0,005% do valor total do

orçamento, ao passo que quase toda a obra tem como piso revestimento em

porcelanato, item esse que a empresa comprovou em quantidade superior à do

objeto licitado.

  A par disso, a CPL afirmou que “  ao não apresentar atestado

acompanhado da CAT comprovando a execução de piso de granito, a empresa

”,deixou de comprovar a capacitação técnico-profissional do Engenheiro Civil

acrescentando que “não havendo sido impugnado o ato convocatório, fez-se

regra entre os licitantes, situação essa que não cabe ser questionada nesse

”.momento

  Sobre o assunto, pertinente trazer à baila o que estabelece a Lei

Geral de Licitações,  litteris:

Art. 41 A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao

 qual se acha estritamente vinculada.

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de

 habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.

 Tal previsão foi confirmada pelo Edital em referência, como se vê: 

 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, cabendo, à Comissão

Permanente de Licitação, julgar e decidir sobre a petição de impugnação no prazo

 de 03 (três) dias úteis.

6. Decairá do direito de impugnar os termos do edital a licitante que não o fizer

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes contendo as

 (Negritei)propostas de preço.

 Dessa maneira, a Lei determina que o silêncio do interessado acerca

do vício do edital acarreta-lhe a impossibilidade de argui-lo posteriormente, de

modo que, verificada o não cumprimento da exigência constante do item 15.3

“d.1.4”, razão assiste à CPL ao ter inabilitado a empresa recorrente.
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  5) DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA SIRIUS ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO

 Conforme Ata de Habilitação acostada ao evento 145, verifica-se que

esta empresa foi inabilitada pela Comissão Permanente de Licitação, por deixar

de comprovar o capital social integralizado de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor estimado para a contratação, descumprindo o item 15.4 “g” do Edital.

  Em face dessa decisão, observa-se que foram apresentados dois

recursos: o da  para a manutenção daAdemaldo Construções e Projetos LTDA,

inabilitação da referida empresa  pelo mesmo motivo indicado pela CPL na,

ocasião  e o recurso da própria empresa então inabilitada, solicitando a;

retificação da decisão.

  Em suas razões recursais, a empresa Sirius Engenharia e

 sustentou que a decisão que a inabilitou “Construções é desprovida de fulcro e

”. Dentre osagride frontalmente o posicionamento do arcabouço jurídico vigente

argumentos utilizados, consignou trechos do acórdão nº 2365/2017 do TCU, no

sentido de que tal exigência “não está prevista no art. 27 da Lei 8.666/1993, e

” e indicou afronta ao inciso XXI do artigo 37 dacontraria a jurisprudência do TCU

Constituição Federal.

  Após análise do recurso, a CPL entendeu pela “retificação de sua

”, ou seja, peladecisão face ao entendimento já pacificado do Tribunal de Contas

habilitação da empresa recorrente.

  Nesse caso, vê-se que a recorrente busca afastar a exigência

editalícia constante do item 15.4 “g”, o que, em perfunctória análise, cuidar-se-ia

da mesma situação analisada no item 4 deste parecer, relativo à habilitação da

empresa  na qual chegou-se àMonteiro e Martinho Construções EIRELI ME,

conclusão de que o inconformismo com os termos/exigências do edital deveria

ter sido manifestado no momento adequado, por meio de impugnação ao

instrumento convocatório, nos termos do que estabelece o § 1º do art. 41 da Lei

8.666/1993 e o próprio Edital em tela.

 Ocorre que a situação posta em debate diverge daquela analisada no

item 4 deste parecer. Isso porque, como relatado, a recorrente se insurge contra

a exigência consignada no item 15.4 “g” do Edital, não só no sentido de ser um

quesito inadequado, mas também e, principalmente, de tratar-se de um item

ilegal.

  Assim sendo, muito embora o § 1º do artigo 41 da Lei Geral de

Licitações fixe limite temporal para que os licitantes impugnem o ato
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convocatório, como bem ensina Marça Justen Filho (2009:547), “o vício de

ilegalidade não pode ser superado apenas porque o particular deixou de

”, de sorte que “aponta-lo antes de ser derrotado a Administração tem o dever de

pronunciá-la, mesmo de ofício, tão logo tenha conhecimento de sua existência,

”.conforme lição unânime e pacífica da doutrina e da jurisprudência

  Nesse , verdade seja dita, o Princípio da Vinculação aotantum

Instrumento Convocatório não legitima a validade do conteúdo das regras

veiculadas no Edital. Nessa conformidade, a despeito de funcionar como

ferramenta fundamental para a garantia da segurança jurídica durante a licitação,

deve o instrumento convocatório guardar estrita obediência a outro princípio

maior, de estatura constitucional, que é o da Legalidade.

 Diante desse quadro, não se pode deixar de perquirir se efetivamente

a condição imposta aos licitantes no item 15.4 “g” do Edital nº 66/2019, qual seja

a comprovação do capital social integralizado de, no mínimo, 10% (dez por

cento) do valor estimado para a contratação, extrapola ou não os limites legais.

 Nesse sentido, consideremos o que disciplina a Lei 8.666/1993: 

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 § 1  do art.o

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

 contratação.

§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração da capacidade

financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe

 seja adjudicado o contrato.

§ 1   A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeirao

do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja
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adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento

 anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

§  2     A Administração, nas compras para entrega futura e na execução deo

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 § 1  do art. 56 desta Lei, como dado objetivoo

de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para

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

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

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

contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da

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

 através de índices oficiais.

§  4     Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos peloo

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.

  Depreende-se do termo “limitar-se-á”, utilizado pelo legislador no 

 do artigo 31, que as exigências relativas à qualificaçãocaput

econômico-financeira dos licitantes devem ater-se àquelas indicadas pela lei.

Denota-se, por conseguinte, uma diretriz restritiva por parte do legislador no que

tange a tais exigências de habilitação.

  Essa diretriz decorre do próprio comando constitucional inserto no

inciso XXI do artigo 37,  litteris:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento

das obrigações.

  Como se vê, acerca dos critérios de habilitação, a Constituição

Federal permite que sejam feitas somente “(...) exigências de qualificação
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”,técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações

consagrando-se o que Marçal Justen Filho (2014, pág. 542-545) denomina de

Teoria da restrição mínima possível.

  Nesse ponto, impõe-se perfilhar as lições de Victor Aguiar J. de

Amorim, ao analisar detidamente as balizas que delimitam o espectro da

documentação exigível na fase de habilitação: 

“(…) Entende-se, assim, que a Administração, ao definir os requisitos de

habilitação no edital, deve não só observar os limites legais, como também a

razoabilidade das exigências, que, dentro da segurança de execução

 contratual pretendida, representem o menor cerceamento à competição. É o

que se denomina, na doutrina de Justen Filho (2014, p. 542-545), de aplicação

da teoria da restrição mínima. (…) A finalidade é ampliar a possibilidade de

competição, de forma a abarcar os interessados que, minimamente, estão

aptos a contratar o objeto. (…) O TCU considera ilegais as exigências de

documentação e habilitação não previstas em lei, em especial, na Lei

  Portanto, qualquer exigência para fins de habilitação deverá estar8.666/1993.

prevista em ato normativo primário; desse modo, carecem de legalidade as

exigências fundadas em atos normativos secundários  (decretos; resoluções,

portarias, etc)” (Negritei). 

 Dessa forma, não se pode olvidar que as exigências para habilitação

dos licitantes nos certames licitatórios devem respeitar os limites estabelecidos

na Lei 8.666/1993, e considerar a diretriz restritiva que envolve o tema, para que

não se restrinja indevidamente o caráter competitivo do certame.

 In casu, o item 15.4 “g” do Edital nº 66/2019 exige a comprovação do

capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a

contratação, o que, a princípio, está em conformidade com o que dispõe o art.

31, §§2º e 3º, da Lei 8.666/93 acima transcrito. No entanto, ao exigir que esse

capital social seja integralizado, segundo a jurisprudência do TCU, o item em

questão é considerado ilegal, senão confira julgados recentes daquele órgão de

controle: 

“É ilegal a exigência, como condição de  em licitação, de   habilitação capital social

 mínimo. Tal exigência extrapola o comando contido no art. 31, §§ 2º eintegralizado

3º, da Lei 8.666/1993, que prevê tão somente a comprovação de  mínimocapital

como alternativa para a qualificação econômico-financeira dos licitantes”. (Acórdão

2326/2019-Plenário TCU, Relator: BENJAMIN ZYMLER, Publicado em 21/10/2019

no Boletim de Jurisprudência nº 285) 
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“É ilegal a exigência de capital social mínimo integralizado, para fins de habilitação,

por afronta ao disposto no art. 27, da Lei 8.666/1993”. (A cordão 2365/2017 –

Plenário TCU, Relator: AROLDO CEDRAZ, Julgado em 18/10/2017) (Negritei)

  Outrossim, no caso da empresa recorrente, observa-se que os

índices financeiros e o patrimônio líquido apresentados demonstram sua boa

situação financeira, conferindo-lhe, em tese, aptidão para suportar os ônus

decorrentes de eventual contratação, circunstância que verdadeiramente

interessa para a Administração contratante.

 No mais, e à guisa de conclusão, considerando as diretrizes legais

que norteiam a fase de habilitação do procedimento licitatório, bem como o

entendimento da jurisprudência especializada de que a exigência de

integralização do capital social afigura-se ilegal, e sobretudo a fim de evitar

quaisquer questionamentos, inclusive judicias, que porventura venham a

embaraçar o desenrolar do presente certame, esta Assessoria Jurídica manifesta

para que sejam acatadas as razões recursais apresentadas pela empresa Sirius

, e, de consectário, para que esta seja consideradaEngenharia e Construção

habilitada.

 CONCLUSÃO

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

 A)  das empresashabilitação :

 a.1) Construtora NJ EIRELI;

 a.2) Conceito Engenharia LTDA; e

 a.3) Sirius Engenharia e Construção EIRELI.

 B)  das empresas:inabilitação

 b.1)  pelo descumprimentoDínamo Engenharia e Construção LTDA,

do item 15.4 “c” do Edital;

b.2)  peloMonteiro e Martinho Construções EIRELI – ME,

descumprimento do item15.3 “d.1.4” do Edital.

É o parecer, que fica submetido à superior deliberação do

Diretor-Geral. 
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Gustavo Machado do Prado Dias Maciel
Assessor Jurídico

 

De acordo:

Leandra Vilela Rodrigues Chaves
Coordenadora do Assessoramento da Diretoria-Geral
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