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Ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

Secretaria da Comissão Permanente de Licitação 

3º (Terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de Justiça 

À Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor Oeste, em Goiânia-GO 

Edital de Licitação n.º 031/2021 - Modalidade: Concorrência 

Processos n°: 201904000164693, 202009000238092 e 201903000162252. 

 

A Empresa ÉPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 

08.678.038/0001-20, sediada à Rua A-3, nº 222, Qd. 1-A, lote 02, Sala 01, Jardins 

Atenas, Goiânia-GO, CEP: 74.885-536, por intermédio de seu representante legal, 

Sr. SEBASTIÃO AGUIAR PEREIRA, portador da carteira do CREA nº 3375 / D – 

GO, Registro Nacional nº 100.134.328-0, e CPF nº 218.073.101-91, vem interpor 

Recurso Administrativo contra a decisão lavrada na Ata de Habilitação realizada no 

dia 15/07/2021 que a inabilitou esta Empresa no procedimento licitatório – Edital 

de licitação nº 031/2021 – Modalidade – Concorrência. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

O presente Recurso Administrativo é tempestivo, visto que interposto dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis do ato de lavratura da Ata de Habilitação, emitida 

em 15/07/2021; conforme estabelece nos termos do Inciso I do art. 109 da Lei 

8.666/93. 

 

DOS FATOS 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, promove a realização 

da licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, sob o 

regime de empreitada por preço global, conforme descrito no Edital 031/2021 e 

seus anexos, com o seguinte objeto: 

 

“A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para a execução de serviços especializados de engenharia para a reforma e 
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ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Bom Jesus de Goiás-GO, 

conforme especificado no(s) anexo(s) deste Edital.” 

  

 Conforme exposto na Ata de Realização da Concorrência – referente a análise de 

documentos para habilitação do certame, realizada em 15/07/2021; descrito da seguinte 

forma: 

“Após análise da documentação, a Comissão Permanente de Licitação, 

decidiu, por unanimidade, inabilitar as seguintes empresas: ÉPOCA BRASIL 

ENGENHARIA LTDA, por apresentar memorial de cálculo do CCL sem a 

assinatura do contador, descumprindo o subitem 14.4, “c” c/c “d”.” 

 

 A empresa recorrente vem manifestar que seja feita a revisão da análise que 

a inabilitou, pelos seguintes motivos: 

  O Edital estabelece em seu item 14.4. Qualificação econômico-financeira: 

 

“c) comprovação da boa situação financeira da licitante através dos seguintes 

Índices: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 

que deverão ser iguais ou superiores a 1; 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;” 

   

Foi apresentado pela recorrente na documentação de habilitação, cópia do balanço 

(conferido e autenticado pela própria Comissão de Licitação do Tribunal de Justiça), 

bem como cópia dos índices financeiros (dados obtidos através do balanço 

apresentado), documentos estes assinados pelo contador da empresa. 

  O que ocorreu é que na folha onde consta os índices financeiros da empresa, não 

constava a fórmula mostrando o cálculo do Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de 

Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante), afim de demonstrar que esta diferença seja de 

no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. Acontece que a 

empresa apenas demonstrou está fórmula na declaração de contratos firmados, sendo que 
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em nenhum momento a mesma alterou os índices definidos e calculado pelo contador desta 

empresa. Como a fórmula já estava definida no edital, o que se fez foi retirar os dados da 

folha dos índices obtidos através do balanço e calculados através do contador e transferi-

los para a fórmula apresentada na declaração de contratos firmados, assinada pelo 

representante legal da empresa.  

  Verificamos então um excesso de formalismo desta comissão, pois os valores dos 

índices não foram alterados e os dados para verificação da capacidade financeira da 

empresa em relação ao item 14.4 (c); constam na folha dos índices apresentados na 

documentação, conforme demonstramos no documento abaixo: 

 

 

Como podemos verificar no documento acima, consta os valores do Ativo Circulante 

(AC) = 1.136.549,50 e do Passivo Circulante (PC) = 197.931,58, ou seja, estes 

valores foram definidos no balanço e calculado nos índices, pelo contador da 

empresa. A empresa então apresentou a análise destes dados aplicados na fórmula 

colocada no edital, onde o Capital Circulante Líquido (CCL) = AC-PC e este cálculo 

está demonstrado na declaração de contratos firmados, resultando no valor de 

938.617,92 no qual supera o valor solicitado de 10% do valor estimado para 

contatação, que é  (10% de 3.696.711,37) igual a 396.671,137. Portanto a empresa 

apenas utilizou os dados definidos pelo contador da mesma para obtenção do CCL, 

ou seja, não acarretando em nenhuma falta lisura. 

  Podemos verificar então que os documentos apresentados são suficientes 
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para demonstrar a capacidade financeira da recorrente, exigida no edital, atendendo 

os objetivos traçados pela Administração pública. Sendo assim não se justifica a 

inabilitação da empresa recorrente. 

 

 

  DO PEDIDO 

 

  Diante de todo exposto se faz necessário o presente recurso administrativo, 

como medida de justiça e de direito, pois como opção para a Recorrente neste 

momento para garantir a sua participação em igualdade de condições e ser 

declarada habilitada no procedimento licitatório do Edital 031/2021, modalidade 

Concorrência. 

 

 

 

Goiânia, 19 de julho de 2021. 

 
  Época Brasil Engenharia Ltda  

CNPJ 08.678.038/0001 -20 
Sebastião Aguiar Pereira 

Engº Civil – CREA 3375/D-GO 



Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos : 201904000164693, 202009000238092 e 201903000162252 
Objeto : Reforma e ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Bom Jesus de
Goiás
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se  da  análise  dos  recursos  administrativos  interpostos  pelas  empresas
ÉPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA – ME, FIBRA COSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA
MARTINS MEDEIROS LTDA – EPP, pessoas jurídicas de direito privado, já qualificadas nos
autos, contra as decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação quando da
análise da documentação de habilitação referente à licitação nº 031/2021, na modalidade
Concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra de reforma e
ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Bom Jesus de Goiás.

DAS RAZÕES

Serão elencados aqui, de forma sucinta, os motivos ensejadores dos recursos, uma
vez que desnecessário repetir toda a argumentação.

ÉPOCA BRASIL ENGENHARIA LTDA – ME

A Recorrente,  inconformada com sua inabilitação  no procedimento licitatório em
comento,  sob  a  justificativa  de  que  apresentou  memorial  de  cálculo  do  CCL sem  a
assinatura  do  contador,  descumprindo  o  subitem  14.4,  “c”  c/c  “d”,  interpôs  recurso
administrativo buscando a revisão da decisão.

Alega que,  apresentou o balanço patrimonial  bem como os índices financeiros,
obtidos  através  do  balanço,  documentos  esses  assinados  pelo  contador,  porém,
apresentou o memorial de cálculo do Capital Circulante Líquido (CCL) junto da relação de
contratos  firmados,  documento  esse  assinado  apenas  pelo  representante  legal  da
empresa. 

Entende que tal decisão está eivada de formalismo excessivo, uma vez que, no
balanço, encontram-se todos os dados necessários para o cálculo do CCL.

Requer  a  reconsideração  da  decisão  proferida  na  ata  de  habilitação  da
Concorrência nº 031/2021, permitindo que a Recorrente participe da fase seguinte do
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

certame por satisfazer todos os requisitos de habilitação previstos no Edital de Licitação.

FIBRA COSTRUÇÕES EIRELI

Alega a Recorrente que a decisão de sua inabilitação foi equivocada, considerando
que  a  documentação  apresentada  contém,  expressamente,  comprovação  de
disponibilidade financeira líquida (DFL) superior ao valor total orçado para obra. Os dados
trazidos  no  bojo  do  Balancete  Analítico  e  dos  Índices  de  Estrutura  de  Capital
encaminhados demonstram a existência de Capital  Circulante Líquido (CCL) acima do
mínimo de 10% exigido no Edital em questão.

Requer, portanto, a revisão da decisão emanada pela Comissão Permanente de
Licitação, por ter cumprido com a integralidade dos requisitos exigidos no subitem 14.4,
“c”, do Edital, habilitando a Recorrente para a fase seguinte do certame licitatório.

CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA – EPP

Afirma a Recorrente que foi inabilitada por suposta inexperiência na medida em que
deixou de apresentar o cálculo de 2 (dois) índices e por não ter comprovado a capacidade
técnico-profissional do seu Engenheiro Eletricista, entretanto, tal informação poderia ter
sido obtida via diligência.

A Recorrente apresentou toda a documentação exigida pelo edital e, dessa forma,
demonstrou, a contento, sua capacidade de execução do objeto licitado. Todavia, ainda
que os acervos e atestado de capacidade técnica possuíssem algum defeito, não haveria
motivo para uma inabilitação sumária, eis que nem todas as falhas devem levar a essa
drástica solução. Na maioria dos casos os defeitos constatados podem ser corrigidos ou
são  irrelevantes  para  aferir  a  qualificação  das  proponentes  para  contratar  com  a
Administração Pública ou executar o objeto licitado.

Entende  que,  pela  leitura  analítica  da  doutrina  e  jurisprudência  apresentada,
verifica-se que a inabilitação da Recorrente pode e merece ser revista por ser equivocada.

Requer,  desta  feita  a  retificação  da  decisão  administrativa  com a  consequente
habilitação para a fase seguinte do certame.

CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões.
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Comissão Permanente de Licitação

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais tem-se que:

Foram  inabilitadas  as  empresas  ÉPOCA  BRASIL  ENGENHARIA  LTDA, por
apresentar memorial de cálculo do CCL sem a assinatura do contador, descumprindo o
subitem  14.4,  “c”  c/c  “d”;  FIBRA CONSTRUÇÕES  EIRELI,  por  deixar  de  apresentar
memorial de cálculo do capital circulante líquido (CCL) descumprindo o subitem 14.4, “c”
e;  CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA, por deixar de apresentar o memorial
de cálculo do CCL (subitem 14.4, “c”), o memorial de disponibilidade financeira líquida –
DFL (subitem  14.4,  “f”)  bem  como  o  atestado  de  capacidade  técnico-profissional  do
Engenheiro Eletricista estabelecido no subitem 14.3, “d”.

Tem-se que a comprovação do capital circulante líquido (CCL) exigida no subitem
14.4, “c” c/c “d”, foi motivo de desclassificação das três recorrentes. Fato é que a  não
apresentação  de  memorial  de  cálculo  do  CCL assinado  por  contador  habilitado  já  é
decisão  pacificada  nesse  TJ,  decisão  essa  da  autoridade  superior  (Ordenador  de
Despesas), que retificou, em 13/09/2019, decisão da Comissão Permanente de Licitação,
no processo de nº 201811000137492 nos seguintes termos:

A exigência editalícia em comento prescreve:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:
a) … 
c) comprovação da boa situação financeira da licitante através dos seguintes
índices: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
que deverão ser iguais ou superiores a 1; 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; (destaquei)

É que,  muito embora a comissão possa diligenciar  para esclarecer sobre
informações constantes em documentos, a comissão não pode suprir falhas
como a demonstração da CCL ou Capital  de Giro,  que se assenta  sob a
premissa de que precisam ser apresentadas por profissional habilitado.

Em outros termos, o objetivo da exigência editalícia foi obter as informações
emanadas  de  um  profissional,  que  se  responsabiliza  pela  informação  de
acordo com as normas que regem sua profissão.

Com  isso,  a  exigência  não  se  fundamenta  apenas  na  análise  de
conformidade (estar presente), mas também em um fator que nem mesmo a
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Diretoria-Geral
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Comissão Permanente de Licitação pode suprir, que é a responsabilidade de
um profissional.

Ad  argumentando,  digamos  que  os  cálculos  estivessem  apartados  em
documento assinado pelo próprio representante da empresa, é fato que eles
não seriam hábeis a dar cumprimento ao requisito pois, reitere-se, o que se
discute não é estar presente, mas a soma de dois fatores: a apresentação
dos cálculos e a sua responsabilidade sobre eles.

Portanto, não se trata de excesso de formalismo, salvo melhor juízo.

Extrai-se ainda, do mesmo despacho, decisão do Ordenador de Despesa acerca
da apresentação da disponibilidade financeira líquida (DFL), um dos motivos ensejadores
da inabilitação da empresa CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA:

A Comissão  Permanente  de  Licitação,  por  seu  turno,  analisou  o  recurso
interposto pela empresa (evento nº 316), refez os cálculos da DFL de acordo
com  as  informações  contidas  na  documentação  apresentada  e  reviu  a
decisão de inabilitação (evento nº 337). 

Nessa perspectiva, a matéria questionada está regulamentada no item 5.3.4,
veja:

5.3.4 Qualificação econômico-financeira:
a) …
e) 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.  Não  havendo  nenhum  compromisso  assumido  tal
informação deverá ser prestada de forma expressa, por declaração;
f) comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL) da licitante que
deverá ser igual ou superior ao valor total orçado da obra, obtida através da
apresentação de memorial  de cálculo devidamente assinado por contador
habilitado, contendo a seguinte fórmula: (destaquei)
(…)

Assim,  muito embora a comissão possa diligenciar para esclarecer sobre
informações constantes em documentos, a comissão não pode suprir falhas
como a demonstração da DFL, que se assenta sob a premissa de que precisa
ser apresentada por profissional habilitado. 

Em outros termos, o objetivo da exigência editalícia foi obter as informações
emanadas  de  um  profissional,  que  se  responsabiliza  pela  informação  de
acordo com as normas que regem sua profissão. 

Com  isso,  a  exigência  não  se  fundamenta  apenas  na  análise  de
conformidade (estar presente), mas também em um fator que nem mesmo a
Comissão Permanente de Licitação pode suprir, que é a responsabilidade de
um profissional, em especial quando se está a discutir a apresentação da

Rua   19,   Qd  .   A  8,   Lt  . 06,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás  , 3  º     andar  ,   Setor     Oeste  ,
Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100     Telefones   (62) 3236-2433 e (62) 3236-2435 –    www  .  tjgo  .  jus  .  br

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


Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

DFL,  pois,  além  da  informação,  a  Administração  quer  responsabilizar  o
profissional pela sua veracidade.

Em outras palavras, como é impossível à Administração averiguar se todos
os contratos assumidos foram informados, foi eleita a responsabilidade do
contador como fator de mitigação do risco.

Com isso, ainda que os cálculos da DFL estivessem sido apresentados pelo
próprio representante da empresa, é fato que eles não seriam hábeis a dar
cumprimento  ao  requisito  pois,  reitere-se,  o  que  se  discute  não  é  estar
presente, mas a soma da existência e a responsabilidade em sua veracidade.

Ainda acerca da inabilitação da empresa CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS
LTDA,  importante  ressaltar  que  os  atestados  de  capacidade  têm  a  finalidade  de
comprovar para a Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por
terceiro, alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou objeto similar ao licitado
em  outra  oportunidade  e  a  referida  execução  foi  a  contento,  gerando  segurança  à
Administração, de que o licitante possui expertise técnica.

A Recorrente, declarou como responsáveis técnicos pela obra, o Engenheiro Civil
Élson Martins de Medeiros, CREA 64.071/D-MG e o Engenheiro Eletricista Antônio José
Porto  Júnior,  CREA 54.257/D-MG,  porém,  apresentou  atestados  acompanhados  das
Certidões de Acervo Técnico (CAT) apenas do primeiro.

Extrai-se do edital

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 ou CAU 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:

do engenheiro civil:

- execução de fundações;
- execução de estrutura de concreto armado;

do engenheiro eletricista:

- execução de rede elétrica;
- execução de cabeamento estruturado; (grifei) 
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Uma vez não comprovada a capacidade técnico-profissional de um dos indicados,
resta claro o não cumprimento das exigências editalícias relativas à qualificação técnica.
Tal exigência está pautada na competência específica de cada um dos profissionais.

CONCLUSÃO

Conhece  a  Comissão  Permanente  de  Licitação  dos  recursos  interpostos  por
considerá-los tempestivos e pelas razões retromencionadas, pugna pelo improvimento de
todos  face  a  ausência  de  fundamentação  legal  plausível  para  reforma  da  decisão
prolatada na Ata de Habilitação da Concorrência de nº 031/2021.

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.

Goiânia, 18 de agosto de 2021.
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