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  PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N“: 139/2016 

CONVITE N: 2/2018 

RECORRENTES: JCH ARGUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. - EPPe 
EGEPLAN ENGENHARIAE CONSTRUCOES LIDA. - ME 

IMPUGNANTE: ALL TRUST SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. —-EPP 
  

Ao 

GFD-1.2 - 

Senhora Consultora Técnica Juridica, 

O presente processo versa sobre o objeto da Reguisicao n* 284/2016, gue 
consiste na contratac&o de empresa especializada na prestacao de servicos de elaboracao de 
anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para reforma dos auditorios da Faculdade de 
Direito de Sao Bernardo do Campo, bem como de fiscalizac&o das futuras obras a serem 
executadas. 

A anunciada reguisicêo resultou no Convite n* 2/2018, cuja sess&o puiblica de 
abertura dos envelopes se deu no dia trinta e um do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 
ês guatorze e guinze minutos, no Auditorio Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de 
Direito de S&o Bernardo do Campo. 

F Consoante a Ata de Julgamento de fis. 615/615v*, competem no certame as 
empresas, ALL TRUST SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP, EGEPLAN ENGENHARIA 
E CONSTRUCOES LTDA. - ME, FF ENGENHARIA LTDA. — ME, GIFRANZA AROUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA. — ME, JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
OBRAS LTDA. - EPP, OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. - EPP e 
RONALDO JOSE DA SILVA RIBEIRAO PRETO —EPP. 

Na ocasiëo, a Comissao de Julgamento de Licitacêes da Faculdade de Direito 
de Sêo Bernardo do Campo (CJL/FD), com base em critérios objetivos definidos no instrumento 
convocatorio, decidiu pela habilitac&o das empresas ALL TRUST SERVICOS E CONSULTORIA 
LTDA. — EPP e OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA. — EPP, sendo 
estas autorizadas a prosseguirem na licitac&o pelo cumprimento de todas as exXigências do item 
3 do Edital, assim como pela inabilitac&o das empresas EGEPLAN ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA. - ME, FF ENGENHARIA LIDA. — ME, GIFRANZA AROUITETURA EF 
ENGENHARIA LTDA. — ME, JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
OBRAS LTDA. - EPP e RONALDO JOSE DA SILVA RIBEIRAO PRETO — EPP, pelos fatores 
ostentados a seguir: 

|. EGEPLAN ENGENHARIA 'E CONSTRUCOES LTDA. — ME e FF 
ENGENHARIA LTDA, - ME: 

Verificou-se gue os valores aludidos, cada gual em seu memorial de calculo, 
imprescindiveis para a composicao dos indices contabeis, divergiam daagueles apresentados nos 
respectivos balancos patrimoniais, configurando o descumprimento do subitem 3.3.1, letra “d"e, 
subseguentes, do Edital: N 
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I. GIFRANZA AROUITETURA E ENGENHARIA LTDA. — ME: 

a) Constatou-se gue a licitante nao apresentou a certidao negativa de 

falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou Certidao negativa 

de recuperac&o judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, 

mas sim a certidao de acêes e execucêes fiscais civeis, descumprindo, portanto, o subitem 39, 

letras “a" e “b” da peca editalicia; ademais, a empresa também nêo apresentou memorial de 

cêlculo anexo ao balanco patrimonial, em desacordo ao disposto no subitem 3.3.1. letra “e” do 

instrumento convocatêrio; 

b) Identificou-se a entrega das seguintes Certidêes de Acervo Têcnico (CAT), 

com as seguintes realidades fAticas: CAT registrada no CREA — SP sob o n* SJC-01132; CAT 

registrada no CREA — SP sob o n* $JC-00935; e CAT registrada no CREA — SP sob o n* SJC- 

01133; emitidas em nome do responsêvel técnico indicado pela proponente, a saber Sr. Antonio 

Marcelo Andrade de Medeiros, gue fazem mencêo & responsabilidade técnica na execucêo de 

obra de engenharia civil para término da construcêo de guadra poliesportiva coberta; a execucao 

de obra/servicos de construcêo civil em alvenaria de ampliacao de depêsito de materiais; e a 

execucao de servicos de pintura e impermeabilizac&o, respectivamente; todavia, aue nao 

comprovam a experiëncia solicitada em elaborac&o ou em fiscalizac&o dos projetos das aludidas 

obras/servicos, em afronta ao subitem 3.4.2 e 3.4.4 do Edital, 

IL. JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 

LTDA.- EPP: 
) 

Observou-se gue nêo foi apresentado o memorial de calculo anexo ao balanco 

patrimonial, caracterizando discordência do subitem 3.3.1., letra “e” do Edital; outrossim, os 

dados informados no balanco patrimonial indicam indices ILG, ISG e ILG iguais a 1 (um), logo, 

em desconformidade ao preconizado no subitem 3.3.1, letra "d", do Edital; 

IV. RONALDO JOSE DA SILVA RIBEIRAO PRETO - EPP; 

Auferiu-se gue os dados contabeis correspondentes ao passivo e ao ativo nao 

Sao eguivalentes entre si, revelando oposicêo ao expresso no subitem 3.3.1, letra “d” da peca 

editalicia. 

Contra a decisao da CJL/FD insurgiram-se, tempestivamente, as empresas: 

|. EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - ME, a gual, em 

sintese, alega em fase recursal (fls. 618/625) due: 

a) Dentre os documentos de habilitacao apresentados a CJL/FD, constava o 

balanco patrimonial do ultimo exercicio exigivel (ano fiscal de 2016), no gual foram detalhados os 

ativos, passivos e o patrimênio liguido da Recorrente; a partir do agual é possivel extrair as 

seguintes informacêes relevantes para a analise de sua capacidade econémico-financeira: 

e ATIVO TOTAL: R$ 1.173.722,27 

(") A Recorrente nêo faz gualguer mencêo a esta conta em seu memorial de 

calculo. ë ( 
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e ATIVO CIRCULANTE: R$ 1.164.646 28: 
e ATIVO NAO CIRCULANTE (IMOBILIZADOY R$ 9.075,99; 
e PASSIVO CIRCULANTE: R$ 78.640 59: 
e PATRIMONIO LIOUIDO: R$ 1.095.081.68. (sic) 

Aduz ainda gue o objetivo da analise dos indices contAbeis de liguidez e 
solvéncia é garantir gue a licitante possua os ativos necessêrios para cumprir com suas 
obrigacées financeiras jê assumidas no ultimo exercicio social. 

E prossegue: 

a.1) As decisêes proferidas pela CJL/FD devem Cumprir os itens 10.2 e 10.3 
do 'instrumento convocatério, correndo risco de em caso contrêrio a prépria comissêo 
inadvertidamente nêo respeitar o principio de vinculac&o da licitac&o ao instrumento 
convocat6rio. [...] Ou seja, o instrumento convocatêrio jê prevé, conforme farta jurisprudência no 
assunto gue o formalismo exacerbado nio conflite com o proprio interesse da Administracêo 
Publica gue é o de obter a proposta mais vantajosa para a mesma, e para tal, ampliar a 
concorrência entre os envolvidos, de forma gue nao se permita due 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 (sic); 

a.2) Todos os indices contabeis poderiam ser calculados diretamente pela 
CJLIFD, se extraidos do balanco patrimonial. Ou seja, caso a CJL/FD mantenha sua posicê&o de 
Cconsiderar divergente os indices mesmo apês o exposto acima, com base na Lei ne 8.666/93, 
art, 43, $ 3%, gue versa sobre diligência na fase de licitac&o, permitindo & CJLIFD, sem prejuizo 
ao certame utilizar documento oficial e autenticado (o balanco patrimonial) para Corrigir os erros 
due julgassem necessêrios na memdêria de calculo dos indices. [..] Tal prêtica, longe de ser 
vedada pela jurisprudéência atual, é incentivada, visando evitar a restricéo de competitividade do 
certame due possa ir contra o proprio interesse da Administrac&o (sic); 

a.3) Os indices corrigidos conforme critério adotado pela CJL/FD para cêlculo 
dos indices contabeis, uma vez gue os ativos totais seriam majorados. Ou seja, o critério 
adotado pelo contador responsaêvel, nê&o gerou efeito positivo e realista guanto ao indice de 
liguidez da recorrente, nêo trazendo, portanto, gualguer prejuizo ou duvida guanto a aualificacêo 
econêmico-financeira da empresa, muito menos as demais licitantes (sic); 

a.4) A inabilitacao da recorrente violaria o principio da razoabilidade. A Lei 

Federal n* 8.666/93, em seu artigo 3%, caput, indica os principios aplicêveis as licitacêes na 

seguinte ordem: legalidade; impessoalidade; moralidade; igualdade; publicidade: probidade 

administrativa; vinculac&o ao instrumento convocatêrio; julgamento objetivo, e, dos gue Ihes sêo 

correlatos. Entre os principios correlatos estêo o da razoabilidade. 

ses] 
Ao gue indicam todas as evidências jê citadas, nêo é razoëvel a inabilitac&o de 

empresa plenamente capacitada, com patriménio liguido muito superior ao orcamento base da 
Faculdade de Direito de Sao Bernardo para execug&o do objeto deste certame, e portanto, 
visivelmente gualificada economicamente e financeiramente para a prestac&o dos servicos [...] 
os indices obtidos superam em mais de 14 vezes (1400%) o exigido em edital, restando clara a 
COMProvacao econémico-financeira da EGEPLAN ENSE HARE, E CONSTRUCOES LTDA. — 
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ME. Portanto, nota-se claramente ague a CJL/FD afastou-se da razoabilidade ao proferir decisao 

contraria ao interesse da administrac&o, uma vez due o objetivo das clausulas do edital gue 

visam avaliar a situac&o econêmico-financeira da empresa se restaram comprovadas pelo 

balanco patrimonial, fazendo uso desprovido de suposto erro sem importência para a analise da 

situacao econémica da empresa, para inabilitar a reguerente e, por fim, reduzir a competitividade 

do certame, indo contra o objetivo primordial do processo licitatêrio (sic); 

a.5) A inadeguacao dos indices exigidos para analise da situacêo econ6mico- 

financeira para o referido objeto licitado. [..] tratando-se de contrato com extensao estimada de 

12 meses (item 6.2.4 do instrumento convocatério), nao é correto a alusêo a indices contabeis 

gue analisam a liguidez da empresa em periodo superior a este periodo, ou seja, a inclusêo de 

ativos realizêveis a longo prazo ou imobilizados, due por sua prépria definicêo sao ativos due 

resultam em beneficio financeiro apenas no préximo exercicio social. Sendo assim, o indice de 

liauidez corrente é o melhor indice para avaliac&o da empresa neste caso concreto, o gual nao 

resta margem de dividas ou divergências aguanto ao seu cêlculo na memoria de calculo e do 

respectivo balanco patrimonial (ativo circulante/passivo circulante) (sic). 

Ao final, a Recorrente reguer & CJL/FD provimento ao Recurso para declarê-la 

habilitada, autorizando-a a prosseguir no Convite n* 2/2018. 

I. JCH ARGUITETURA. GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. 
— EPP, alegando em fase recursal (fls. 617) gue: 

a) A apresentac&o de memorial de calculo anexo ao balanco patrimonial, bem 

como a exigência de indices ILG, ISG e ILG superiores a 1 (um), aplicam-se apenas a empresas 

constituidas hê mais de um ano, poréêm observar ague a JCH AROUITETURA, 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA: —- EPP foi constituida na data de 13 de 

outubro de 2017, portanto com menos de um ano de funcionamento e conseguentemente 

faturamento, gue sêo elementos basicos na eaguacêo do ILG e ISG (sic); 

b) A Lei Federal n* 8.666/93 ampara empresas recém-constituidas, logo, o 

memorial de cêlculo gue se baseia em tais indices é dispensavel; 

c) N&o obstante ao previsto em Lei, atendeu o item 3.3.1, letra “c', 

apresentando uma demonstracao contabil conforme exigência do Edital gue neste caso é 

representada no proprio balanco patrimonial. 

Ao final de sua peca recursal, a Recorrente n&o postula nenhuma providência 

por parte da CJL/FD. 

Interposto, o Recurso foi comunicado as demais licitantes, decidindo impugna- 

lo, tempestivamente, a empresa ALL TRUST SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP. 

Em sua Impugnacéo ao Recurso Administrativo (fls. 646/649), a empresa All 

Trust pondera gue: 

LA decisêo proferida pela CJL/FD em nada deve ser modificada pela 

inexistência de irregularidade no procedimento licitatério ou no julgamento pronunciado;  
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II. As Recorrentes naêo impugnaram o ato convocatêrio, precluindo seu 
direito de contestar as clausulas editalicias; 

II. No gue concerne a licitante Egeplan Engenharia e Construc6es Ltda. — ME, 
hê flagrante descumprimento das alineas “d" e “e” do subitem 3.3.1 do Edital, o gue implica na 
necessidade de manutengao da inabilitacao, em observência aos principios da vinculac&o ao 
instrumento convocatério, da isonomia e da igualdade, uma vez gue a maioria das licitantes 
participantes do certamente apresentaram corretamente o documento reguerido. “Apresentar 
memorial de cêlculo desrespeitando a eguacao apresentada no Edital, em essência, é o mesmo 
due nao apresentê-lo” (sic): 

IV. Enguanto no aue se refere a licitante JCH Arguitetura, Gerenciamento de 
Projetos e Obras Ltda. - EPP, a apresentacao de demonstragao contabil relativa ao periodo de 
existência da empresa, no caso daguelas constituidas hê menos de um ano, nêo a exime de 
comprovar os indices superiores a 1 (um), tal como exigido na alinea “d", tampouco de 

 apresentar o memorial de calculo exigido na alinea “e”, ambas do subitem 3.3.1 do ato 
convocatêrio; 

V.O motivo fundamental da inabilitac&o das Recorrentes, em due se sopesem 
as razbes descortinadas nas pecas recursais, em nada se alterou, na medida em due apenas 
reafirmaram a documentacao e informac6es anteriormente apresentadas; 

VI. A administrac&o deve conduzir-se pelo principio da vinculac&o ao 
instrumento convocatêrio, em consonência com o principio do julgamento objetivo, o gue nas 
sablas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é aaguele em gue “o julgamento das propostas 
ha de ser feito de acordo com os critérios fixados no Edital” (sic). 

E a sinopse dos fatos. 

DA DECISAO DA COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES (CJLIFD) 

Inicialmente, a CJL/FD realca gue a norma editalicia é axiomatica e cogente, 
estribando-se no principio da vinculac&o ao instrumento convocatêrio, consagrado no artigo 3, 

caput, e no artigo 41, caput, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Aludido. principio foi clarificado por juristas de mérito como o i. Professor 

Marcal Justen Filho, gue preceitua em uma de suas obras: 

“Na licitacëo, a vinculacëo a& lei é complementada- pela 

vinculacëo ao ato convocat6rio. A Administracëo disp6e de 

margem de autonomia ao configurar o certame. Mas incumbe ê 

Administracêo determinar todas as condicêes da disputa antes 

do inicio e as escolhas realizadas vinculam a autoridade (e aos 

participantes do certame).” JUSTEN - FILHO, Marcal. 

Comentarios a Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos. 

154 ed. S&o Paulo: Dialêtica, 2012. 73 p. 
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Na mesma esteira, posicionaram-se os Tribunais Superiores: 

Jurisprudência do STF. 

“A Administracëo, bem como os licitantes, estêo vinculados aos 

termos do edital [art. 37, XX1, da CF/88 e arts. 3%, 41 e 43, V, 

da Lei n. 8.666/93], sendo-lhe vedado ampliar o sentido de 

suas clêausulas, de modo a exigir mais do gue nelas previsto.” 

(MS-AGgR ne 24.555/DF, 12 T., rel. Min. Eros Grau, |. em 

21.02.2006, DJ de 31.03.2006). 

Jurisprudência do STJ 

“Consoante dispêe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administracëo 

encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitacë&o, nêo 

podendo descumprir as normas e condicêes dele constantes. E 

Oo instrumento convocatério ague da validade aos atos 

administrativos praticados no curso da licitagêo, de modo due o 

descumprimento as suas regras deverê ser reprimido.” (MS n* 

13.005/DF,. 12 S,, rel. Min. Denise Arruda, j. em 10.10.2007, 

DJe de 17.11.2008). ” 

Jê no aue concerne as Cortes de Contas, eis o salutar e pacifico 

entendimento: 

Jurisprudência do TCU. 

“4. O principio da vinculac&o ao instumento convocatorio, 

expresso no caput do art. 41 da Lei n* 8.666/93, dispêe: A 

Administrac&o néo pode descumprir as normas e condic6es do 

edital ao gual se acha estritamente vinculada.” 

5. O edital tora-se lei entre as partes, assemelhando-se a um 

contrato de adesêo cujas clêusulas sëêo elaboradas 

unilateralmente pelo Estado. Em sendo lei, o edifal e os seus 

termos atrelam tanto a Administracêo, gue estarê estrilamente 

subordinada a seus préprios atos, guanto as licitantes — 

sabedoras do inteiro teor do certame. 

6. Somente em situacëo atipicas o edital pode ser modificado 

depois de publicado, observado o procedimento adeguado para 

tanto. E o principio da inalterabilidade do instrumento 

convocat6rio. ' 
7. Ao descumprir normas editalicias, a Administracêo frustra a 

propria razêo de ser da licitacëo e viola varios principios gue 

direcionam a atividade administrativa, tais como: da legalidade, 

da moralidade e da (isonomia, alêm dos ja citados 

anteriormente,” (Acordêo n* 2.367/2010, Plenario, rel. Min. 

Valmir Campelo). 

" E a Lei Licitatêria nêo deixa lacuna para interpretacao dessemelhante, aue 

suscitaria injusticas e arbitrariedades por parte da Administracao. / 
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Ao sujeitar a Administrac&o ao principio da vinculacêo ao instrumento 
coNvocatêrio, a Lei Federal n* 8.666/93 exauriu sua discricionariedade com 'a elaborac&o do 
edital de licitac&o, como bem assinala mais duas das Suntuosas jurisprudências do Superior 
Tribunal de Justica: 

'6. Também nêo vislumbro guebra de isonomia no certame 
tampouco inobservência ao  principio da vinculacêo ao 
instrumento convocat6rio. Como jê destacado no parecer 
transcrito no relat6rio precedente, o edital nê&o constitui um fim 
em si mesmo, mas um insttumento gue objetiva assegurar a 
contratacêo da proposta mais vantajosa para a Administracëo e 
a igualdade da participac&o dos interessados. (Acordêo ne 
366/2007, Plenêrio, rel. Min. Agusto Nardes). 

'Em resumo: O Poder Discricionêrio da Administracëo esgota- 
se com a elaborac&o do Edital da Licitacëo. A partir dai, nos 
termos do vocëbulo constante da pré6pria lei, a Administrac&o 
Publica vincula-se 'estritamente' a ele.” (REsp ne 421.946/DF, 
14 T., rel. Min. Francisco Falcëo, j. em 07.02.2006, DJ de 
06.03.2006). 

Passando & andlise das alegacêes contidas nas pecas recursais das 
Recorrentes, bem como na impugnacêo apresentada pela empresa All Trust e nos 
procedimentos realizados, a CJL/FD regra-se pelo seguinte entendimento: 

|. EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - ME: 

No due concerme a agualficacao econêmico-financeira da Recorrente, 
inobstante o arrazoado acima, a Lei Federal n* 8.666/93 preconiza em seu artigo 31, par&grafo 
8% 

Art. 31. A documentacëo relativa & gualificac&o econbmico- 
financeira limitar-se-ê a: 

Li] 
$5%. A comprovacë&o de boa situacëo financeira da empresa 

serê feita de: forma objetiva, através do célculo de indices 

contabeis previstos no edital e devidamente justificados no 

processo administrativo da licitacëo gue tenha dado inicio ao 

certame licitatorio, vedada a exigência de indices e valores néo 

usualmente adotados para correta avaliacëo de situac&o 

financeira suficiente ao cumprimento ` das obrigacêes 

decorrentes da licitacêo. 

Para mais, o instrumento convocatêrio do Convite n* 2/2018 apregoa: 

4.6.4. A licitante ser declarada inabilitada pela CJL/FD 
guando: 

a) Deixar de apresentar guaisguer documentos exigidos por 
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este Convite ou em desacordo com o estabelecido por este ou 

com irregularidades, nêéo se admitindo complementacëo 

posterior; 

Advém da andlise objetiva do demonstrativo de calculos apresentado pela 

Recorrente gue os valores ali assinalados divergem dagueles observados no balanco patrimonial 

correspondente, implicando em irregularidade no conteudo do referido documento e, por 

conseguëncia, no perfazimento de situacao due condiciona sua inabilitacao. 

Ademais, guando da reanalise da documentac&o apresentada para fins de 

habilitacao, identificou-se gue as declaracêes elencadas no subitem 3.5.1, letras “a” a “d' 

(Anexos IV a Vll do Edital de Convite n 2/2018), apresentadas pela Recorrente, estêo subscritas 

por apenas um dos sécios da pessoa juridica. 

Contudo, o Contrato Social da Recorrente, em sua 32 Alterac&o Contratual 

(vigente) afirma expressamente gue a administracêo da sociedade sera exercida por ambos os 

s6ciIos: ' 

“Cléusula Ouinta: A administracêo da sociedade serd exercida 

por ambos os sêcios, e a eles caberê&o a responsabilidade ou 

representacéo ativa e passiva da sociedade, judicial e' 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 

compreendidos no objeto social, sempre no interesse da' 

sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominacëo 

social em neg6cios estranhos aos fins sociais.” 

Em rigor, o ato constitutivo da Recorrente atribui o exercicio da administracê&o 

da sociedade a ambos os sécios, Sr. Alfredo Teixeira Junior e Sra. Nala Salzedas Teixeira, 

cabendo a eles, juntos, a responsabilidade ou representacao ativa e passiva da sociedade, 

judicial e extrajudicialmente. 

Na realidade, as supraditas declaracêes, ao serem firmadas t&o somente pelo 

Sr. Alfredo Teixeira Junior, infringiu os poderes delegados nos ditames do Contrato Social, gue 

estabelece o exercicio da representacao da sociedade, em juizo e fora dele. 

Destarte, restou configurado também o descumprimento do subitem 3.5.1 do 

ato convocat6rio. 

II. JCH AROGUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. 
— EPP: 

No due respeita a& gualificac&o. econêmico-financeira, a Recorrente defende 

aue o demonstrativo de calculo nêo poderia ser reguerido de empresas .constituidas ha menos 

de um ano. 

Entretanto, o argumento n&o encontra respaldo na pratica, uma vez due os 

indices solicitados deveriam ser obtidos acudindo-se dos valores indicados em “balanco 

patrimonial de entrada", o gual foi ostentado no rolde documentos de habilitacêo da Recorrente. 

  Ned E .  
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Como bem salientado pela empresa l|mpugnante All Trust, o fato da 
Recorrente ter exibido seu “balanco patrimonial de abertura", n&o a impedia de apresentar o 
'memorial de calculo” como anexo deste documento contabil. 

Neste instante, é salutar consignar gue a CJLIFD tem como um de seus 
membros Contador profissionalmente habiltado e registrado no 6rgê&o regulamentador da 
atividade, gue assevera ter sido possivel a apresentac&o de *memorial de calculo” pela 
Recorrente. 

Ainda gue a CJL/FD enveredasse pelo caminho de aprofundadas discussêes 
contabeis, ao final, podendo até concluir gue o memorial de calculo" para empresas constituidas 
por periodo inferior a 1 (um) ano nêo é obrigatorio, ainda assim a decisao ague inabilitou a 
Recorrente n&o poderia ser reformada, uma vez gue a inobservência do subitem 341 e dd2 
N&0 poderia ser revertida pela ofensa ao principio da vinculac&o ao instrumento conNvocatêrio, 
como enunciado abaixo. 

Em reanalise da documentacëo de habilitac&o da Recorrente, a CJLIFD 
constatou a entrega das seguintes Certidêes de Acervo Técnico (CAT), com a seguinte realidade 
fatica: CAT registrada no CREA — SP sob o ne FL-11519 e CAT registrada no CREA — SP sob o 
n? FL-55719, acompanhadas. de Atestado de Execuc&o de Servicos emitidos em nome da 
empresa JCH GERENCIAMENTO, PROJETOS E OBRAS LTDA. — EPP, inscrita no CNJP/MF 
SOb o 9 55.454.383/0001-60, demonstrando, portanto, a capacidade técnica de empresa diversa 
da aue participa do presente certame; em afronta aos subitens 3.4.1 e 34.2 do instrumento 
coNvocatêrio. ' 

Notabiliza-se gue ao vindicar a documentacao relativa & aualificac&o técnica 
operacional da empresa gue participa do Convite ne 2/2018, com fulcro no artigo 30, incisos le II 
da Lei Federal n* 8.666/93. o Proposito da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo é o 
de averiguar se a licitante, como unidade juridica e econémica, anteriormente ja executou objeto 
Ccontratual similar ao ansiado por ela. 

Vale dizer gue os ditames do Edital de Convite n* 2/2018 em nada sobrepêem 
ê Lei de Licitac6es, ao revés, a observa com precisêo, garantindo ao interesse puiblico a busca 
pela proposta mais vantajosa, nêo deixando de primar pela igualdade de condicêes de. 
participacêo no certame a todas as licitantes. 

O texto editalicio em voga, enfaticamente citado pela Recorrente, segue 
transcrito em seus exatos termos: 

3.4. PARA A OUALIFICACAO TECNICA 
3.4.1. Prova de aptidêo para o desempenho de atividade 
pertinente e compativel em caracteristicas, guantidades e 
prazos Com o objeto licitado, por meio da apresentacëo de, no 
minimo. 1 (um) Atestado ou Certidêo expedido por pessoa 
juridica de direito publico ou privado. no gual conste: a) o nome 
da proponente (arfamos): b) periodo contratual, 
preferencialmente: c) valor da contratacëo, preferencialmente; 
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e d) identificac&o da pessoa juridica emitente, bem como o 

nome e cargo do signatêrio. 

3.4.2. O(S) Atestadol(s) ou Certidêo(6es) devera(&o) comprovar 

a execucëo de servicos similares em guantidades razoëveis, 

assim consideradas 50% (cinguenta por cento) da area total a 

ser reformada, ou seja: 157,5m* (cento e cinguenta e sete 

guadrados). 

3.4.2.1. A comprovacëo a gue se refere o subitem 3.4.2 podera 

ser efetuada pelo somatêrio das. guantidades realizadas em 

tantos atestados ou certidêes validos aguanto dispuser a 

licitante. 

3.4.3. Certid&o de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 

pelo Conselho de Arguitetura e Urbanismo (CAU), dentro do. 

prazo de validade na data de abertura dos envelopes; 

34.4. Declaracëo da licitante indicando 1 (um) responsêvel 

técnico devidamente inscrito no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de 

Arguitetura e Urbanismo (CAU), gue possua Cerlidêo de 

Acervo Técnico (CAT) atualizada, emitida pela respecliva 

entidade profissional, com experiëncia e capacidade lécnica 

comprovada em obras e servicos eguivalentes, similares ou 

superiores, para acompanhar in loco, todas as elapas da 

` execucëo da obra (Anexo VII); 

3441. A Certidio de Acervo Técnico (CAT) do responsêvel 

técnico deveré acompanhar a declaracéo mencionada no 

subitem 3.4.4. deste Convite. 

3.4.4.2. A Certidêo de Acervo Técnico (CAT) deverd ser exibida 

em versêo original ou por gualguer processo de copia 

autenticada por cart6rio competente, por servidor da 

Administracëo ou por publicacê&o em 6rgëo da imprensa oficial. 

3.4.5. Comprovagë&o do vinculo existente entre a licitante e o 

responsêvel técnico indicado, mediante a apresentacao do 

contrato social, registro na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), ficha de empregado ou contrato de trabalho, 

sendo possivel a contratagëo de profissional auténomo gue 

preencha os reguisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execucëo dos servicos. 

Ocorre gue, como bem leciona o i. jurista Marcal Justen Filho em sua obra 

Comentarios a Lei de Licitacêes e Contratos Administrativos, 15* edicêo: 

“a gualificacëo técnica operacional consiste em agualidade 

pertinente &s empresas gue participam da licitacëo. Envolve a 

comprovacëo de gue a empresa, como unidade juridica e 

econêmica, participara anteriormente de contrato cujo objeto 

era similar ao previsto para a contratacëo almejada pela 

Administracêo Publica. n 7 
oo / f 
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Por outro lado, utiliza-se a expressêo gualificac&o técnica 
profissional” para 'indicar a existência, nos guadros 
(permanentes) de uma empresa, de profissionais cujo acervo 
técnico constasse a responsabilidade pela execucëo de obra 
Similar &guela pretendida pela Administracë&o. A gualificacêo 
ftécnica profissional somente pode ser compreendida em face 
de obras e servicos de engenharia. E gue a legislac&o gue 
regula a profiss&o subordina a realizacëo de gualguer obra ou 
servico de engenharia a um controle especifico em face dos 
Orgê&os de classe (CREA). Esse controle envolve a Darticipacêo 
e a responsabilidade técnica de um profissional (pessoa fisica) 
regularmente inscrito em face do CREA. Veja-se ague o 
profissional gue é indicado como “responsêvel técnico” nêo é, 
na guase totalidade dos casos, parte da relacë&o juridica 
Contratual. A obra ou servico de engenharia é contratada com 
uma certa pessoa juridica. A responsabilidade técnica é de 
uma pessoa fisica — ague pode ser s6cia, empregada ou 
Contratada pela empresa gue participa da contratacêo para 
execucëo da obra ou servico de engenharia. 
Em sintese, a gualificag&o técnica operacional é um reguisito 
referente & empresa gue pretende executar a obra ou servico 
licitados. Jê a gualificac&o técnica profissional é reguisito 

` referente as pessoas fisicas gue prestam Servicos a empresa 
licitante (ou contratada pela Administracao Publica).” 

Ante as elucidacées jurisprudenciais e doutrinarias referendadas, ao realizar a 
SUubSuncao da situac&o documental da Recorrente, com a gual se deparou a CJL/FD ao analisar 
seus comprovantes de gualificacêo técnica, com as exigências do Edital de Convite ne 2/2018, 
verificou-se a ausência de comprovacêo técnica operacional da pessoa juridica gue compete no 
referido certame. 

As CAT's exibidas & CJL/FD, comprovam a aualificac&o técnica profissional do 
responsavel técnico indicado pela Recorrente, Sr. José Carlos Ribeiro, porém deixam de 
cOMProvar a aualificac&o técnica operacional da pessoa juridica aue participa do Convite n? 
2/2018, uma vez gue, embora emitidas em favor do responsavel técnico em comento, figuram 
como unidade juridica e econêmica contratada empresa diversa da licitante. 

Em outras palavras, a gualificac&o técnica operacional da Recorrente, exigida 
pelo subitem 3.4.1 c/c 3.4.2 do Edital, notadamente, prova de aptid&o para o desempenho de 
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, guantidades e prazos com o Objeto licitado, 
por meio da apresentacë&o de, no minimo. 1 (um) Atestado ou Certidêo, expedido por pessoa 
juridica de direito publico ou privado, no gual conste o nome da proponente, padece de 
comprobacao. 

Logo, nêo merecem prosperar as alegacbes das Recorrentes no gue tange a& 
afronta ao principio da isonomia, principio da legalidade e principio da ampla concorrência por 
parte da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, uma vez gue todo o procedimento 
licitatorio em andamento, desde sua gênese, vem observando os principios elementares 
licitatêrios apregoados pelo artigo 3e, caput, da Lei Federal p* 8.666/93, inclusive o principio da 
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vinculac&o ao instrumento convocatêrio. 

N&o sobeja gualguer divida no gue concerne a assente decisêo da CJL/FD ao 

inabilitar as Recorrentes, obstando due prossigam no certame, em primorosa observência ao 

principio da vinculaG&o ao ato convocatério e aos demais principios due norteiam o 

procedimento licitatêrio. 

Por todas as razées expostas acima, a CJL/FD conhece dos Recursos de Tfis. 

617625 e nega-lhes provimento, mantendo a decisêo dgue declarou as empresas EGEPLAN 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. —- ME e JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E OBRAS LTDA. —- EPP inabilitadas para prosseguirem no Convite n* 2/2018. 

Por fim, a CJL/FD submete todo o processado & analise e manifestacao dessa 

unidade e & superior decisêo. 

CJLIFD. 28 de marco de 2018. 

DO | Ed ETE 
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Presidente da CJL/FD Secretêria da CJL/FD 
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Sr. Diretor, 

O presente processo versa Sobre o Convite ne 02/2018, cujo objeto é a 
Contratac&o de empresa especializada na prestacê&o de servicos de elaboracê&o de 
anteprojetos, de projetos bêsicos e de projetos executivos para a reforma dos auditérios 
da Faculdade, incluindo a fiscalizac&o das futuras obras a serem realizadas. 

Ocorre gue, conforme se infere da Ata de Julgamento de fls. 615 e verso, 
referente & sessêo publica realizada em 31: de Janeiro p.p., aguando do exame dos 
documentos habilitatérios das participantes do certame, especificamente no aue toca ao 
balanco patrimonial e as demonstracêes Contêbeis, a Comissêo de Julgamento de 
Licitac6es (CJL/FD) constatou. dentre outras, as seguintes irregularidades: 

a) due os valores apostos no memorial de cêlculo para a cComposic&o dos 
indices contêbeis apresentado pela empresa EGEPLAN ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO LTDA. — ME divergem dagueles constantes no balanco patrimonial,. 
Configurando, pois, descumprimento ao subitem 3.3.1, alinea “de seguintes, do Edital; 

b) due a empresa JCH AROUITETURA,  GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS E OBRAS LTDA. — EPP nêo apresentou memorial de Célculo anexo ao 
balanco, em desatenc&o & alinea “e” do subitem 3.3.1 do Instrumento Convocatêrio; e 

Cc) due os dados informados no balanco patrimonial da empresa JCH 
AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. — EPP indicam 
iNdices de liguidez e solvência iguais a 1 (um), em desconformidade com o preconizado 
no subitem 3.3.1, alinea “d", do Edital. 

Por tais raz6es, as referidas. empresas, JCH ARGUITETURA, 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. -— EPP e. EGEPLAN 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. — ME, foram declaradas inabilitadas para 
prosseguir no certame em voga.  
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Inconformadas, tais licitantes interpuseram recursos, cujos memoriais 

est&o acostados, respectivamente, as fls. 617 e 618/625, nos guais alegam, em suma: 

1) Sobre as alegacêes da empresa JCH AROUITETURA, 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. - EPP: 

1.1) gue as empresas constituidas a menos de 01 (um) ano, como ë o 

caso dela, nêo est&o obrigadas a apresentar dados contabeis hêbeis a demonstrar os 

indices de liguidez e solvência, pordue estao amparadas pelo inciso | do artigo 109 da 

Lei Federal ne 8.666/1993; e 

1.2) apesar dessa dispensa, ainda assim cumpriu a exigência contida na 

alinea “c" do subitem 3.3.1 do Edital, porgue apresentou uma demonstracêo contabil 

representada no préprio Balanco Patrimonial. 

2) Sobre as alegacêes da empresa EGEPLAN ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO LTDA: 

2.1) gue a CJL/FD poderê relevar omissêes puramente formais e gue as 

normas do Convite devem ser interpretadas em favor da ampliag&o da discuta, 

conforme determinam os subitens 10.2 e 10.3 do Edital, respectivamente; 

2.2) gue, constatada a divergência com o balanco patrimonial, a prépria 

CJLIFD poderia ter calculado os indices contabeis, haja vista a faculdade de promover 

diligéëncias, em subsunc&o ao $ 3? do artigo 43 da Lei Federal n 8.666/1993; 

2.3) gue podem ser relevados os erros, as omissêes ou divergências de 

interpretacao gue n&o causem prejuizo as demais licitantes, & administracao e nem 

beneficio indevido & licitante; 

2.4) gue a sua inabilitacéo. viola o principio da razoabilidade, mormente 

porgue ultimada por forca de divergência de interpretac&o de conceitos contabeis para o 

calculo dos indices de liguidez e solvência, e, ainda, gue fosse aplicado o entendimento 

da CJLIFD sobre este calculo, os resultados obtidos superariam em mais de 14 vezes o 

exigido no Edital, revelando, assim, a capacidade econêmico-financeira da empresa; e 
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2.5) gue os indices exigidos para a andlise da situac&o econêmico- financeira das participantes sêo inadeguados para o objeto licitado e gue o mais Correto seria o indice de liguidez corrente. 

Por seu turno, a licitante ALL TRUST SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP ofereceu iMPUugnacao aos recursos, jungida as fls. fis. 646/649, aludindo, em breve sintese, gue as recorrentes nao se insurgiram previamente as exigências 
contidas no Edital, precluindo, assim, o direito de agora guestiona-las. Ademais, iNvoca 
0 principio da isonomia ao afirmar gue, aceitar o memorial de cêlculo da empresa 
Egeplan Eng. e Const. Ltda. - ME, o gual nêo respeitou a @guacao prevista no Edital, 
prejudica as participantes do certame gue apresentaram o documento corretamente. 
Nêo obstante, alega gue Administrac&o deve seguir as exigências editalicias de modo 
vinculado, e, portanto, nêo deve olvidar o fato de a empresa JCH Ara., Ger. de Proe 
Obras Ltda. - EPP nê&o ter comprovado indices superiores a 1 e nem ter apresentado o 
memorial de cêlculo, ambos exigidos no Ato Convocatêrio. 

A recorrente JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOSE 
OBRAS LTDA. — EPP replicou a IMPugnac&o oferecida pela coNcorrente, reiterando, 
basicamente, todos os argumentos tecidos em seus memoriais. 

Finalmente, a Comissêo de Julgamento de Licitacêes (CJL/FD), em, 
analise do mérito, ponderou por nao reconsiderar a sua decisao, utilizando, para tanto, 
dos seguintes fundamentos de direito: 

|) aue “a norma editalicia & axiomatica e cogente, estribando-se no 
principio da vinculac&o ao instrumento convocatêrio, consagrado no artigo 3”, caput, e 
no artigo 41, caput, da Lei Federal n* 8.666/1996”. sendo certo due a inabilitac&o das 
recorrentes pela inobservancia do Instrumento Convocatêrio nêo cuida de rigor 
excessivo, face 4 inexistência de discricionariedade: 

II) gue a analise dos demonstrativos contabeis deve ser realizada de 
maneira objetiva e, em assim 0 fazendo, é manifesta a discrepaência entre os valores 
assinalados pela licitante Egeplan Eng. e Const. Ltda. - ME com os observados no 
balanco patrimonial correspondente, implicando irregularidade no referido documento; 

' 

Rubrica 

 



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO Processo ' Rubrica 
  

  

BERNARDO DO CAMPO N es 
io Nuimero Exercicio Folha 

Autarguia Municipal 

FOLHA DE INFORMACAO 139 2016 

  

        
  

  

II) aue, duando da reanalise da documentac&o apresentada pela 

recorrente Egeplan Eng. e (Const Ltda. — ME foi constatada uma segunda 

iregularidade, consubstanciada na infrac&o do exercicio dos poderes contidos no 

Contrato Social da referida empresa, posto gue, em sua cléusula guinta, existe 

determinacaêo expressa para gue a administracao e a representac&o judicial e 

extrajudicial da sociedade sejam exercidas por ambos os s6cios. Ocorre, todavia, due 

as declaracêes elencadas no subitem 3.5.1, alineas “a” a “d", foram subscritas apenas 

por um dos s6cios, violando, portanto, o ato convocatêrio, ao dual, como dito 

anteriormente, a Administracê&o estê vinculada; 

IV) gue o memorial de calculo deveria ter sido feito com base no balanco 

patrimonial de abertura e neste ter sido anexado pela recorrente JCH Ara., Ger. de Proj. 

e Obras Ltda. - EPP, ainda due constituida a menos de um ano, para fins de 

cumprimento do guanto exigido no Edital; 

V) mesmo due relevada a ausência do memorial de calculo anexo ao 

balanco, a inabilitac&o ainda seria medida a se impor, posta a inobservancia dos 

subitens 3.4.1 e 3.4.2, vez gue a licitante JCH Arg., Ger. de Proj. e Obras Ltda. - EPP 

apresentou Cerlidêes de Acervo Técnico (CAT) de pessoa juridica diversa, deixando, 

portanto, de demonstrar a sua capacidade têcnico-operacional, a dual, vale ressaltar, 

possui o condêo de provar due a empresa possui aptidêo para o desempenho-de 

atividade pertinente e compativel com as caracteristicas, guantidades e prazos do 

objeto licitado, nêo se confundindo com a capacidade técnico-profissional; e 

VI) finalmente, due os recursos nao merecem prosperar, pordue o 

contrêrio afrontaria os principios da isonomia, da legalidade, o da ampla concorrência e 

o da vinculacêo ao instrumento convocatorio. 

Esta é a breve sintese do due até aduifoi processado. 

Feita a analise juridica por esta unidade consultiva, o recurso deverê ser 

deliberado por Vossa Senhoria, conforme comanda o subitem 9.5.3 do Edital, a seguir 

transcrito: 

95.3. A.CJL/FD poderé reconsiderar sua deciséo.ou fazer subir, 

devidamente informado, & autoridade competente. 
FO) 
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Com efeito, todos os argumentos de direito elencados pela Comissêo de Julgamento de Licitac6es (CJL/FD) est&o bem fundamentados ë pareados com a mais atual doutrina e jurisprudência, corroborados, ainda, pelos principios informadores das licitac6es publicas e da atuacêo da Administrac&o Publica, notadamente: o da vinculacao ao instrumento Convocatorio, da isonomia e o da impessoalidade. 

Ademais, acrescentamos due, em analise ao memorial de cêlculo de fls. 
357, apresentado pela licitante EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. — 
ME, coNstatamos gue, para os calculos dos 3 indices informadores, a saber: o indice de 
Liguidez Geral (ILG), o indice de Liguidez Corrente (LO) e o Indice de Solvência Geral 
(SG), foi utilizada uma sê f@rmula, a gual, consoante preconiza a alinea “d.2” do 
subitem 3.3.1, servia para calcular apenas o ILC. Isso nos parece ser o mais grave, 
porgue interfiere na analise objetiva gue deve obrigatoriamente ser observada pela 
Comissêo de Julgamento de Licitac6es (CJL/FD), a dual estê vedada de agir de forma 
diferenciada em relac&o a uma e outra participante, sob pena de Violacê&o aos principios 
da isonomia, da impessoalidade e o da vinculag&o ao instrumento convocatrio. Neste 
espedue, a inobservência das f6rmulas, gue foram pré-estabelecidas e a elas é devida 
cabal subsunc&o, importa afronta & alinea "e do subitem 3.3.1, lembrando due, assim 
como a Administracêo, as licitantes também est&o vinculadas estritamente ao Edital. 

Diferente do gue argui a recorrente Egeplan, nêo se trata de relevar uma 
'Omissêo puramente formal”. Acontece due a licitante n&o observou uma regra cogente 
e determinante, posto gue o Edital bem determina gue as formulas deverao ser 
devidamente aplicadas em memorial de cêlculo anexo ao balanco patrimonial, énus do 
gual ela nêo se desincumbiu, como vimos.. 

Acrescemos, outrossim, due o balanco patrimonial de abertura 

apresentado pela recorrente JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

E OBRAS LTDA. —- EPP n&o possui o condêo de Suprir o gue determina a alinea “C” do 

subitem 3.3.1 do Edital, vez gue ausente a demonstrac&o contabil relativa ao periodo de 
funcionamento. Além disso, impende ressaltar gue a licitante nao demonstrou reunir 
capacidade técnico-operacional, limitando-se a ComMPprovar a profissional. i 
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Portanto, diante da assertividade com gue a CJL/FD apreciou o meérito 

dos recursos de fls. 617 e 618/625, concordamos com a negativa de provimento e: 

entendemos gue a manifestacêo de fls. 663/668 pode ser adotada como razêo de 

decidir. 

GFD-1.2, 03 de abril de 2018. 

YS OO 
ELOISA BONORA 

Consultora Têcnica Juridica 

hi ! 

ANDREOTTI 

ridica     

  

   PAULA AP. AL 
Assiste 
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A 

CJL/FD 

Sra. Presidente, 

 Analisada a instruc&o processual, e ponderados os  elementos 
sustentados pelas recorrentes e& por parte adversa, sopesados pela precisa 
manifestac&o deste Colegiado, corroborada pelo parecer da Consultoria Juridica, 
denoto a insustentabilidade dos memoriais combativos. 

Com. efeito, no ambito das licitac6es, a discricionariedade da 
Administrac&o PUblica limita-se a feitura do Edital, sendo certo gue, apos a publicac&o 
deste, todos os atos administrativos seguintes est&o vinculados as regras e as 
disposicêes nele estabelecidas. 

Nesta toada, a Faculdade, enguanto entidade integrante .da 
Administrac&o Indireta deste Municipio, estê impedida de relevar as irregularidades e as 
lacunas praticadas pelas recorrentes duanto ao preenchimento dos reguisitos inerentes 
a habilitacê&o, os guais sêo de observência cogente e obrigatêria, sobretudo pordgue 
visam evitar uma contratac&o insegura para a Administraco e afrontadora do interesse 
publico. 

Com efeito, no gue toca aos motivos gue ensejaram a inabilitac&o da 
empresa EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. — ME, constata-se gue 
os calculos apostos nos memoriais de fls. 357 nao guardam consonência com as 
formulas expressadas nas alineas “d.T e& *d3” do subitem 3.3.1 do Edital, Oo due 

PEN NE também configura descumprimento do due prevé a alinea “"e” do mesmo dispositivo 
editalicio, e contra as guais, gize-se, a licitante nêo se insurgiu oportunamente, 
precluindo, pois, o seu direito de fazê-lo agora; alêm disso, o valor do Afivo Circulante, 

para cêlculo do indice de Liguidez Geral (LG) nao estê de acordo com o balanco 
patrimonial correspondente, inserto as fls. 355/356. Naêo obstante, como bem observado 
pela CJL/FD, as declaracêes exigidas nas alineas “a” a “d" do subitem 3.5.1 do Afo 
Convocatêrio foram assinadas apenas por um dos s6cios da empresa, guando, ao 
reves, de acordo com Oo due comanda o seu Contrato Social, especificamente na 
clausula auinta da Terceira Alterac&o Contratual (fis. 339), deveria estar subscrita por 
ambos, enguanto representantes extrajudiciais da firma. Por estes motivos é due ao 
recurso por ela aforado nêo se mostra viëvel o provimento. 
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Do mesmo modo, a empresa JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS E OBRAS LTDA. - EPP nêo apresentou demonstracêo contêbil relativa 

ao seu periodo de funcionamento, limitando-se a exibir balanco patrimonial de abertura, 

impedindo gue a CJL/FD analisasse a capacidade econêmica de a proponente acudir e 

cCUmPprir integralmente o objeto licitado. N&o obstante, também deixou de apresentar os 

cêlculos necessaêrios para demonstrar a sua boa situacëo financeira, os guais, segundo 

servidor investido no cargo de Contador desta Faculdade, integrante da CJL/FD, eram 

possiveis de ser manejados, independente do tempo de constituicao da empresa. Essas 

omissêes configuram afronta as alineas “c' e "d" do subitem 3.3.1, respectivamente. 

Nêo obstante, em reandlise & documentac&o, constatou-se gue a licitante tambêm nao 

logrou comprovar a sua capacidade têcnico-operacional, vez due o Atestado de 

Execuc&o de Servicos por ela exibido corresponde & pessoa juridica diversa, em afronta 

aos subitens 3.4.1 e 3.4.2 do Edital. 

Diante do exposto, CONHEGCO O dos recursos de fls. 617 e 618/626 ea 

eles NEGO PROVIMENTO, mantendo as decisêes dessa Comissao contidas na ata de 

fls. 615 e verso, bem como na manifestagêo de fls. 663/668, cuja fundamentacao, 

corroborada pelo parecer da Consultoria Juridica, adoto como razêo de decidir. 

Para prosseguimento, observadas as formalidades legais. 

GED, 04 de abril de 2018. SE ER 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor. 

  
 


