
   
Sêo Bernardo do Campo, 05 de Fevereiro de 2018. 

A Comiss&o Julgadora da Licitacao — Faculdade de Direito de Sao Bernardo do 
Campo, 

A EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o ne 
08.031.223 / 0001-28, com sede na Av. Imperador Pedro II, 1319, Sao Bernardo do 
Campo, CEP: 09770-420, vem perante a V. Sas, interpor o presente RECURSO 
ADMINISTRATIVO contra a decisêo proferida pela COMISSAO DE LICITACAO, gue 
julgou inabilitada a €MPpresa confome Ata de Julgamento do Convite N? 02/2018 da 
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Referência: Convite n* 02/2018 

Objeto: Contratacao de empresa especializada na prestagso de servicos de elaboracio de 
anteprojetos, projetos b4sicos e projetos executivos para reforma dos auditêrios da faculdade de 
direito de sao bernardo do campo, bem como de fiscalizacio das futuras obras a serem executadas 

Do Julgamento: 

A Comissêo de Licitacëo declarou inabilitada a empresa EGEPLAN ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA. por divergência entre os valores aludidos em memêria de calculo dos 
indices financeiros e os apresentados em balanGo patrimonial, e portanto, descumprindo o 
subitem 3.3.1, letra “d” e subseguentes do Edital. 

Do Recurso: 

Na proposta enviada no “Envelope A - Documentos de Habilitac&o” apresentada & 
Comissêo Julgadora de Licitacêes da Faculdade de Direito (CJL/FD), foi apresentado balanco 
patrimonial do ultimo exercicio ja exigivel (ano fiscal de 2016), em due foi detalhado os ativos, 
passivos e o patrimênio liguido da EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 

A CID/FD Nêo especificou em ata de reuniëo agual foi a divergência encontrada nos 
indices financeiros, e, portanto, serê feita a andlise da memdêria de cêlculo ponto a ponto, bem 
como a avaliacdo técnica e juridica das conseguências da inabilitac&o por conta do suposto erro material na elaboracêo da memdria de cêlculo anexa. 

No balanco patrimonial, elaborado pelo contador Wilson Zerbinatti, CRC 158645/0-6, podem ser extraidas as seguintes informacëes relevantes para a andlise da capacidade econêmico financeira da EGEPLAN ENGENHARIA: 

e ATIVO CIRCULANTE: R$ 1.164.646,28 
* ATIVO NAO CIRCULANTE (IMOBILIZADO): R$ 9075,99 
e PASSIVO CIRCULANTE: R$78.640,59 RE EE N er er ef REM N he 

e PATRIMONIO LIOUIDO: R$1.095.081,68 

Conforme item 3.3.1 d) do edital a empresa licitante deveria apresentar os seguintes 
indices financeiros: 

ILG: AC 4 RLP / (PC 4 ELP) 21 
ILC: AC/PC 2 1 
ISG: AT/PC 4 ELP 1, 

Ou seja, o objetivo da andlise dos indices contabeis de liguidez e solvência é garantir 
gue a licitante possua os ativos necessêrios para cumprir com suas obrigaGêes financeiras jê 
assumidas no ultimo exercicio social. 

No balanco patrimonial apresentado pela EGEPLAN no envelope “A”, nota-se gue os 
Ativos Realizêveis a Longo Prazo, bem como os Passivos Exigiveis a Longo Prazo sêo iguais a 
Zero. ' 
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Deduz-se frente a inabilitacio perante & COID/FD ter ocorrido divergência nos conceitos 

utilizados para cêlculo dos indices entre o contador responsdvel pela elaboracëo do balanco ea 

presente comissêo, guanto aos conceitos entre ativo nao circulante, ativo imobilizado e exigivel 

a longo prazo. Para melhor esclarecer a situacéo faz-se uso das definicêes abaixo: 

Ativo No Circulante: “Compreende todos os ativos nêo enguadrados em ativo 

circulante. Ou seja, ativos imobilizados, realizdveis a longo prazo, investimentos e ativos 

intangiveis. ” (FUNDACAO GET: ULIO VARGAS, 2017). 

Ativo Imobilizado: “Direitos gue tenham por objeto bens corpdreos destinados aê 

manutengêo das atividades da companhia ou exercidos com essa finalidade, e os decorrentes 

de operac6es gue transfiram & companhia os beneficios, os riscos e o controle destes bens. ” 

(FUNDACAO GETULIO VARGAS, 2017) 

Ativo Realizdvel a Lonao Prazo: “Bens ou direitos gue permitam a realizacêo apos Oo 
término do exercicio social seguinte, ou seja, em um periodo superior a 12 meses ap6s o 

encerramento do Balanco Patrimonial. ” (FUNDACAO GETULIO VARGAS, 2017) 

Portanto, embora a EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA apresente ativos 
imobilizados, eles diferem-se dos realizaveis a longo prazo em sua prêpria definicëo, uma vez 
ague a empresa depende do beneficio exercido pelo imobilizado para seu pleno funcionamento. 
Ademais, a realizacëo de beneficio financeiro perante estes bens se faz inexeguivel, uma vez 

gue uma analise atenta dos imobilizados da empresa EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA (veiculos e Mêaguinas e Eguipamentos), possuem depreciacëo contabil de 
aproximadamente 90%, sendo ague ap6s 12 meses, este saldo contabil tende a zero devido a 

depreciac&o dos eguipamentos e veiculos. 

Entéo, é possivel concluir, gue é inadeguado incluir tais ativos no cêlculo dos 
ativos totais ou realizêveis a longo prazo, bem como na analise dos indices de 
liguidez e solvência da empresa, uma vez due a EGEPLAN ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES nêo obterê beneficio financeiro futuro destes ativos, apenas beneficio 
e@conêmico decorrente da sua utilizacdo para prestacdo de servicos. 

No entanto, apesar de possivel divergência na analise do balanco patrimonial da 
empresa em conceitos contabeis, vale ressaltar gue mesmo gue a CIL/FD n&o concorde com a 

avaliacdo do contador responsêvel da licitante, e considere gue houve erro na apresentacdo da 
memoria de calculo apresentada, os seguintes aspectos devem ser considerados: 

1. As decisêes proferidas pela CID/FD devem cumprir os itens 10.2 e 10.3 do 

instrumento convocatêrio, correndo risco de em Caso contrario a prêpria 

cComissao inadvertidamente nio respeitar o principio de vinculacêo da licitacêo ao 
instrumento convocatêrio: 

e “10.2 A CIL/FD, no interesse publico, poderê relevar omissêes puramente 
formais, desde gue nêo infrinja o principio da vinculagao ao instrumento 
convocatério” 

e “As normas deste Comvite serdo sempre interpretadas em favor da 
ampliac&o da disputa entre as proponentes, desde gue nao comprometa 
o interesse da Administracdo e respeitem a igualdade de oportunidade 
entre as licitantes”. 
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entre os envolvidos, de forma gue néo se permita gue erros Puramente formais, ou mesmo materiais, mas sandveis por outras fontes constantes na proposta desclassifiguem inadvertidamente empresa apta a prestar os servicos objeto do certame. 

11. Todos os indices contdbeis poderiam ser calculados diretamente pela CJD/LD extraidos do balanco patrimonial. Ou seja, caso a CID/LD mantenha sua POSiGa0 de considerar divergente os indices mesmo apés o exposto acima, com base na Lei N08666/93 Art. 43 & 30 dgue versa sobre diligência na fase de licitac&o, permitindo & CJD/LD, sem prejuizo ao certame utilizar documento oficial e autenticado (o balanco patrimonial) para corrigir os erros gue julgassem necessêrios na memdéria de célculo dos indices. 

s Lei 8666/93 Art 43 $ 3% “É facultada & Comiss&o ou autoridade superior em gualguer fase da licitac&o, a Promoeëo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucëo do processo, vedada a inclus&o posterior de documento ou informacë&o gue deveria constar Originariamente da Proposta.” 

Tal prêtica, longe de ser vedada pela jurisprudência atual, é incentivada, visando evitar a restricdo de competitividade do Certame ague possa ir contra o préprio interesse da 
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i j o técnica reconheceu a improcedência de anulacao daauela licitacso por falhas meramente formais da documentac&o; 
j) como lembra, nesse mesmo diapasêo foi o julgamento do Mandado de Seguranca no 5.418/DF, DJU de 01/06/1998, verbis `Direito Publico. Mandado de Seguranca. Procedimento licitatério. Vinculacëo ao edital. Interpretacëo das clêusulas do instrumento convocatêrio pelo judiciërio, fixando-se o sentido e o alcance de cada uma delas e escoimando exigências i rejudiciais ao interesse piblico .. O formalismo no rocedimento licitatério n&o significa U€ Se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissêes ou defeitos irrelevantes'; 
l) a Pregoeira cita, ainda, em favor da adjudicaGêo, o Mandado de Seguranca no 5.606/DF, DJU de 10/08/1998, verbiss As regras do edital de procedimento licitatêrio devem ser interpretadas de modo gue, sem causar aualauer rejuizo & administracio e aos interessados no certame 

     

    

   

    

     impertinente ou irrelevante para o es ifico obieto do contrato, fazendo exigência sem contetido de repercuss&o para a configurac&o da habilitacëo juridica, da gualificacëo técnica, da 
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    h. dT: GENHAR AR. —] gualificac&o @conÊMica-financeira e regularidade fiscal ... vago e impreciso. 4. Seguranca 
Concedida'; 

revogacao de um processo licitatério' (...)” (Grifos Nossos). 

Aliës, a exemplo da Decis&o no d472/95 - Plenêrio, Ata no 42/95, citada pela Pregoeira 
(item 3, alinea Supra), é farta a Jjurisprudência do TCU no sentido de relevar falhas e 
iMpropriedades formais dessa natureza. Tal tem sido o entendimento do Tribunal, em diversas 
assentadas, no sentido de due `nëo se anula o procedimento diante de meras omissêes ou 
irregularidades formais na documentacëo ou Nas propostas desde due, por sua irrelevência, n&o 
Causem prejuizo a Administrac&o ou aos licitantes' (Decisêo no 178/96 - Plenêrio, Ata no 14/96, 
Decisêo no 367/95 - Plendrio - Ata no 35/95, Decis&o no 681/2000 - Plendrio, Ata no 33/2000 e 
Decis&o no 17/2001 - Plendrio, Ata no 02/2001). 

          

Outro exemplo, semelhante, foi a nao inabilitac&o da EMPresa ague ofertou o menor 
preGo Concorrência Internacional no 004/2009, Promovida pela Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU), na gual o consêrcio interpês F@curso, por entender due a empresa teria 
descumprido a exigência editalicia duanto ao registro ou iNSCric8o na entidade profissional 
CoOMpetente, ao apresentar “Certid&o de Registro e OuitaGëo de Pessoa Juridica”, emitida pelo 

HI. Os indices Corrigidos conforme Critério adotado pela CJL/FD para calculo dos 
indices Contêbeis, uma VEez gue os ativos totais seriam majorados. Ou seja, o 
Critério adotado Pelo contador responsavel, n3o gerou efeito positivo e realista 
duanto ao indice de liguidez da EGEPLAN, n&o trazendo, portanto, aualguer 
Prejuizo ou divida duanto a gualificac&o @CONBMIco-fiNanceira da empresa,, 
MUito menos as demais licitantes. 

Embora o ativo imobilizado Seja praticamente irrelevante em relacêo & ao ativo 
total da empresa (0,78 %, aproximadamente), utilizZê-lo no c&lculo dos indices cContabeis 
geraria incremento Positivo ao resultado. Conforme jurisprudência de tribunais Superiores, hêo 
de ser relevador @rrOS, OMissêes ou divergências de Interpretacêes gue nêo causem prejuizo as 
demais licitantes, & administrac30o ou beneficio indevido a licitante. A decisêo do STF a seguir 
due julga improcedente o formalismo exacerbada gue prejudigue e causem dano ao objetivo 
primordial da lei 8666/93, bem como os princple da Administrac&o Publico, regidos pela 
Constituicëo Federal, como a decisêo proferida a sagulr: 
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SEPULVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 05/09/2000, Primeira Turma, Data de Publicac&o 

IV. A inabilitac&o da EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCGES LTDA. violaria Oo 
Principio da razoabilidade. 

0 exigido em edital, restando clara a COMProvacëo @cCONÊMiIco financeira da EGEPLAN 

ENGENHARIA EE CONSTRUCOES LTDA ME. 

 



  

V, A inadeguacSo dos indices exi gidos para andlise d financeira para o referido objeto licitado. 

Conforme a lei B66E/93 
demonstrac&o da capacidade fi 
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  e Os indices  contdbeis apresentados pela EGEPLAN ENGENHARIA E 
CONSTRUCGES SUperam em mais de 14 vezes instrumento CoNVvocatério, da empresa entendidos como co 

melhor proposta para admi 

(1400%) o @xigido em MESmo due sem a majorac&o dos ativos totais rreto pela CJL/FD; 

Sobre o assunto duanto ao excesso de formalismo 
COMPrometer o objetivo do legislador de buscar a 

nistrac&o Ppublica; 
ampla CONCOFTÊNCIa ea 
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A empresa EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME solicita a revisëo da 

decisêo proferida e ConNseguente habilitacso para abertura da Proposta comercial due pode vir a 

ser a mais vantajosa Para a Faculdade de Direito Sao Bernardo. 
Sendo sé para o Momento, firmamo-nos. 

Atenciosamente, 
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