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GFD-1.2 

Senhora Consultora Técnica Juridica, 

O presente processo versa Sobre o objeto da Reguisic&o ne 358/2017, gue CoNsiste na contratac&o de empresa especializada para fiscalizac&o dos servicos de 
elaborac&o de estudos e projetos de arguitetura/engenharia, bem como- de reforma e 
regualificacêo de &reas da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 

Noticiada reguisic&o resultou na Tomada de Precos n 1/201 8, Cuja sess&o 
oublica de abertura dos envelopes se deu no dia treze de marco do ano de dois mil e dezoito, 
AS duatorze e guinze minutos, no Auditério Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de 
Dire'to de S&o Bernardo do Campo. 

De acordo com a Ata de Julgamento de fis. 579/580v. competem no certame 
as empresas Egeplan Engenharia e Construcêes Ltda. - ME (CNPJ/MF n 08.031.223/0001- 
28), JCH Arguitetura, Gerenciamento de Projetos e Obras Ltda. — EPP (CNPJ/MF ne 
28.628.432/0001-60), Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda. —- EPP (CNPJ/MF sob 
Oo N? 02.136.688/0001-67) e Stugui-Engenharia e Construc6es Ltda. — ME (CNPJ/IMF ne 
28.186.370/0001-84). ' 

Na. ocasiëo, a Comissê0o de Julgamento de Licitacêes da Faculdade de 
Direito de S&o Bernardo do Campo (CJL/FD), doravante denominada GJL/FD, com base em 
Critérios objetivos definidos no instrumento convocatêrio, decidiu pela habilitac&o da empresa' 
Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda. — EPP, autorizando-a a prosseguir na 
licitacao pelo cumprimento de todas as exigéncias habilitatérias contidas no item 3 da norma 
editalicia, assim como pela inabilitac&o das empresas Egeplan Engenharia e Construcêes 
Ltda. — ME, JCH Arauitetura, Gerenciamento de Projetos e Obras Lida. — EPP e Stuagui-. 
Engenhara e Construcëes Ltda. — ME, pelas razêes exaradas na Ata de Julgamento retro 
mencionada.   No ague se refere, especialmente, 4 empresa Egeplan ET e 
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Construcëes Ltda. - ME, doravante denominada Recorrente, esta foi inabilitada id motivos 

ostentados a seguir: 

O ato constitutivo da Recorrente atribui o exercicio da admin stracao da 

sociedade a ambos os s6cios, ST. Alfredo Teixeira Junior e Sra. Nala Salzedas Teieira, 

cabendo a estes, juntos, a responsabilidade ou representac&o ativa e passiva da sociedade, 

judicial e extrajudicialmente. 

Ocorre gue as declaracêes arroladas nas letras “a” a “d” do subitem 3.3.1.5 

do Edital, embora exibidas pela Recorrente, foram fimadas t&0 somente pelo socio Alfredo 

Teixeira Junior. 

Nesta perspectiva, considerando due a omissao de um dos s6cios afronta 

os poderes delegados pelo contrato social, gue estabelece o exercicio da representacao da 

sociedade em juizo e fora dele, restou & CJL/FD inabilitar a Recorrente, nao autorizando seu 

prosseguimento no certame. 

Contra a decis&o da CJLIFD, insurgiu-se, tempestivamente, a Recorrente, 

exteriorizando suas raz6es por meio do Recurso carreado as fls. 582/589, aue doravante 

seguem compiladas: 

a) A CJLIFD cometeu um “eguivoco semantico” (in verbis), posto ate 

interpretou a expressêo "ambos os sécios”, delineada na Clausula Guinta do Contrato Social 

da Recorrente, como sendo o adjetivo “juntos” (in verbis), promovendo, portanto, [..] `uma 

restricao gue nao existe e nio reflete a vontade dos sécios (in verbis) 

b) A CJD/FD nêo pode presumir a vontade dos scios, argumentando due: 

Medidas aue produzem uma limitacao (como estabelecer a 

representac&o/administracêo conjunta por duas pessoas), como nêo 

decorrem de lei, n&o podem ser presumidas, pois se for a vontade dos 

sécios, tê&m due estar e devem ser expressamente previstas para due nao 

suscitem duvidas, principalmente por gerarem um RESTRICAO. (in verbis) 

c) Nos termos do artigo 1.013 do Cédigo Civil, nada dispondo o contrato 

social, a administrac&o da sociedade compete separadamente a cada um dos SOCIoS. 

d) A decis&o da CJLIFD de inabilitar a Recorrente, impedindo-a M   ) fo M 
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1e prosseguir no certame, representa direta ofensa ao principio da competitividade e do principio   do formalismo moderado. 

Ao final, a Recorrente reguer a CJL/FD provimento ao Recurso interposto, “a 
fim de gue a Recorrente seja habilitada para prosseguir no certame” (in verbis). 

Interposto o Recurso, todas as licitantes gue concorrem na licitac&o foram 
comunicadas, sendo gue a empresa Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda. - EPP, 
doravante denominada Impugnante, decidiu iMmpugna-lo, fazendo-o tempestivamente. 

Em sua Impugnac&o ao Recurso (fls. 594/606), a Impugnante alude gue: 

a) 

O Contrato Social pode ser considerado eguivalente a uma certidêo de nascimento da empresa, nele consta todas as condicêes e regras as sob as guais serê regida. 

A clausula contratual de Administracê&o do documento apresentado pela empresa EGEPLAN, nêo abre gualguer precedente para erro de interpretacao ou alegacaêo de gue o texto apresente dubiedade. 

O significado da palavra “ambos” é objetivamente “os dois”. outro termo empregado na seguência do texto “e a eles”, obvio due o documento atrela a (epresentacao aos socios conjuntamente, pois ambos e eles nê&o pode e jamais poder& ser interprestado com “um SO”. (in verbis) 

b) A Recorrente desrespeitou seu ato constitutivo ao apresentar declaracêes 
firmadas t&o somente por um dos sécios, estando desamparada contratual e legalmente. 

c) Em nada o principio da ampla competitividade foi afrontado pela CJLIFD, 
dad. gue as sobreditas declaracêes [...] nêo possuem validade [...] (in verbis). 

Finalmente, a Impugnante reguer a CJL/FD a mantenca da decis&o due 
inabilitou a Recorrente para prosseguir no certame. 

E a sinopse dos fatos. 

DA DECISAO DA COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES  
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Inicialmente, a CJL/FD passa a transcrever, ipsis litteris, o texto da 1a Parte 

da Clêusula Ouinta do Contrato Social da Recorrente: 

A administracëo da sociedade sera exercida por ambos os socios 

(grifamos), e a eles caber&o a responsabilidade ou representacêo 

ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente [...]. 

Em gue pese as arguicêes da Recorrente, colige-se do conteudo contratual 

gue o prop6sito do ato constitutivo é gue os sêcios Alfredo Teixeira Junior e Nalu Salzedas 

Teixeira representem a sociedade conjuntamente, ativa Ou passiva, juaicial e 

extrajudicialmente. 

A fim de legitimar a decisêo due respeita & inabilitacao da Recorrente, a 

CJLIFD vale-se do sentido etimolêgico da palavra “ambos”, alcancado em diciondrios online, 

a saber: 

*Significado de Ambos 

Numeral. Os dois: refere-se aos pares. duas coisas ou duas pessoas anterior ou posteriormente 

mencionadas: ambos vivem na mesma casa. 

Um e outro: gue possui relacdo entre um e outro: du€ se apresentam conjuntamente (grifamos!: 

machucou ambas as pernas. - 

Oue se pode referir tanto a este duanto aAgucle: dispostos ou apresentados em CNJUnto: ambos 

os [ilhos sêo inteligentes. 

Eiimologia (origem da palavra ambos). Do latim ambos.ae.o. 

Definicëo de Ambos 

Classe gramatical: numeral ' 

Separac&o silêbica: am-bos 

*Referência: 

DICIO. Dicionario Online de Português. Disponivel em: 

“hitps/lwww.dicio.com.br/ambos/” Acesso em: 10 de maio de 2018. 

*guantificador universal 

1. Um ce outro: os dois juntos (grilamos) 

2. Tanto um como o outro 

Do latim ambos. de ambo,-ae,-o. os dois ag mesmo tempo (grifamos) 

*““Referência: 

INFOPEDIA. Dicionarios Porto Editora. Disponivel em: 

s hups//www.infopedia.p/dicionarios/lingua-portuguesa/ambos/” 
Acesso em: 10 de 

maio de 2018. 

***Sinênimo de ambos 

Compartilhar 
3 sinênimos de ambos para 1 sentido da palavra ambos: 

Dois aue se apresentam conjuntamente (grifamos): 

1 este e aguele, os dois, um e outro.   

***Referência: 

SINONIMOS.COM.BR. Dicionêrios de Sinênimos Online. Disponivel em: 
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* https://www.sinonimos.com.br/ambos/” Acesso em: 10 de maio de d 

REKE mh 

Palavras: ambos 

Oual a origem da palavra AMBOS? 

Iesposta 

É o Latim AMBO, “os dois simultaneamente (grifamos), os dois, um e outro". 

Origem da Palavra 2018 

*““*Referência: 

ORIGEM DA PALAVRA. Disponivel em: 
s http://origemdapalavra.com.br/pergunta/ambos/” Acesso em: 10 de maio de 

2018. 

As supraditas referências nêo deixam lacunas para outra exegese, due com 

muito esteio é inteirada pelo entendimento dos Tribunais no dgue concerme & tematica 

'contrato social gue exige administrac&o conjunta dos dois s6cios", senêo vejamos: 

“PESSOA JURIDICA - REPRESENTAGAO EM JUIZO -'PROCURACAO 
JUDICIAL OUTORGADA POR APENAS UM DOS SOCIOS - CONTRATO SOCIAL 
GUE EXIGE ADMINISTRACAO CONJUNTA DOS DOIS SOCIOS - - 
IRREGULARIDADE DE REPRESENTACAO 

- NAO CONHECIMENTO DO RECURSO. Se o contrato social atribui a 
representacêo da empresa conjuntamente aos dois sécios, a procurac&o judicial 
deve ser por ambos subscrita. O ato praticado em nome da empresa por sê um de 
seus representantes, em desconformidade com o estatuto social due exige 
administrac&o conjunta, é inexistente, podendo tal fato ser reconhecido de oficio. 
[..] (Tribunal Regional do Trabalho da 1: Regiëo TRT-1 Recurso Ordinario ` RO 
00019547920125010302 RY) 

“REPRESENTACAO DA SOCIEDADE EM JUIZO. OUTORGA DE PODERES. 
MATERIA JA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDAMENTE 
APRECIADO. 

1- Matéria ja analisada por esta Corte auando do julgamento do Agravo de 
Instrumento n* 37143-AL interposto pelo ora apelante, no gual restou decidido due 
"os atos de representac&o da sociedade, em todos os negécios sociais, em juizZo ou 
fora dele, incluindo a nomeacêo de procuradores e a sua representacêo perante 
6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, sejam promovidos em conjunto 
com outro diretor ou por dois procuradores devidamente designados." 2- Apelacao 
Improvida.” (Tribunal Regional Federal da 52 Regiëo TRF-5 — Apelac&o Civel : AC 
293437 AL 2001.80.00.001674-1) ' . 

No presente momento, cabe & CJL/FD frisar a ausência da assinatura do 

SOcio omisso também na peca recursal. 

Seguer poderê a CJL/FD entender o vicio em monta convalidado, uma vez . 

gue a falta da assinatura de ambos os sécios no Recurso em analise, indica a ausência de VY        
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anuência dos dois s6écios dguanto a& participacao da Recorrente na ae Es sendo 

suficiente para a convalidacê&o a mera alegacêo de gue os sêcios `sêo casados entre si” (in 

verbis). 

J& no due toca & aplicacao das disposicëes do artigo 1.013 do Cédigo Civil 

a0 caso concreto, nao é factivel suscitar gue o ato constitutivo da Recorrente nada dispoe 

sobre a administrac&o da sociedade, competindo a cada um dos socios, separadamente, a 

responsabilidade ou representac&o ativa ou passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente. 

O contrato social da Recorrente nêo é omisso dguanto 4 matêria em pauta, 

ao revés, disciplina expressamente a matéria guando exige due ambos os socios subscrevam 

os atos praticados em nome da empresa. 

A vontade dos sêcios encontra-se expressamente refletida no contrato 

social da Recorrente, sendo necessêrio modificar seu ato constitutivo se almejar forma de 

administracao dessemelhante. 

Logo, n&o hê o gue se alvitrar em ofensa ao principio do formalismo 

moderado e ao principio da ampliac&o da competitividade, pois gue se trata de vicio due 

atinge de modo direto o ato de representacêo da Recorrente na vertente licitacao. 

A conjugacêo de todas as proposicêes arroladas acima conduz a CJLIFD a 

reiterar sua deliberac&o no gue tange a inabiltac&o da Recorrente, porduanto a 

representac&o desta perante o 6rgêo licitante permanece em desconformidade com seu 

contrato social gue, uma vez mais, cumpre ressaltar, exige uma administrac&o corjunta. 

Deveras, nesta perspectiva, poder-se-ia considerar as declaracoes 

apresentadas pela Recorrente, no anseio de cumprir os ditames do subitem 3.3.1.5, letras “a” 

a “d" do instrumento convocatêrio, inexistentes. 

Por via reflexa, a Proposta Comercial da Recorrente, objeto de seu 

Envelope “B", presumivelmente firmada somente por um de seus sécios, também sofrera do 

mesmo vicio due as declaracées em comento. 

`Por todo o exposto, a CJL/FD conhece do Recurso de ls. SEER, porêm AF 
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nega-lhe provimento, mantendo a decis&o gue declarou a empresa Egeplan ie e 
Construc6es Ltda. - ME inabilitada para prosseguir na Tomada de Precos n 1/2018. 

Ref 

Finalmente, a CJL/FD submete todo o processado a analise e manifestacêo 

CJL/FD,.10 de maio de 2018. 

    

Cristiane AO. Agustinho 
Presidente da CJL/FD 

F N (OP ! 

Uida MUUR Ada Geraidd da Siva 
Membro da CJL/FD 

dessa i. Consultoria Técnica Juridica ea superior decisao. 

    

     

Michelle Heleho Araa 

Elizabeth Acione de Godoy 
Membro da CJL/FD 
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Sr. Diretor, 

Consoante se infere da iNstrugêo processual, o presente processo versa 
sobre o objeto da Reguisic&o N? 358/2017, encartada as fls. 02, o gual consiste na 
Contratacêo de empresa para a prestac&o de servicos técnicos especializados de 
fiscalizacê&o dos trabalhos de elaboracêo de. estudos e projetos de 
arguitetura/engenharia, bem como dos de reforma e regualificac&o de areas desta 

. Faculdade, conforme especificacées contidas no Termo de Referência de fis. 98-v/102. 

A referida Reduisic&o culminou no Edital de Tomada de Precos ne 
01/2018, jungido as fis. 89/117. 

Ocorre gue, de acordo com a Ata de Julgamento de fis. 579I5BOv, 
pertinente a sessêo publica realizada em 13 de marco p.p., auando do exame dos 
documentos habilitatérios das participantes do certame, especificamente no due tocaa 

empresa Egeplan Engenhafia e Construcëes Ltda. - ME, a Comiss&o de Julgamento de 
Licitac6es (CJL/FD) constatou insandvel irregularidade. 

Com efeito, o ato constitutivo da referida licitante atribui o exercicio da 
administracêo da sociedade a ambos os sécios, cabendo aeles a representac&o ativa e 

passiva da sociedade,. judicial e extrajudicialmente. É o due dispêe, literalmente, a 

Clausula Ouinta do Contrato Social Consolidado (ls. 201 dos autos). Por outro lado 

todas as declarag6es arroladas nas alineas `a” a “d” do subitem 3.3.1.5 do Edital foram 

firmadas unicamente pelo sécio Alfredo Teixeira JUinior, pendendo, pois, a assinatura da 

outra sécia, Nalu Salzedas Teixeira. 

Por essa razêo, a CJL/FD inabilitou a indigitada licitante, impedindo-a de 

prosseguir no certame. Contra tal decis&o, a empresa Egeplan Engenharia e 
Construcëes Ltda. - ME, de maneira. tempestiva, interpês recurso, aduzindo os 

Seguintes argumentos: 

a) gue a interpretacao feita sobre o ato constitutivo da empresa esta 

eduivocada, pois néo reflete aguilo gue os sécios realmente almejam:; 
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b) due, nos termos do artigo 1.013 do Cédigo Civil, se nada dispêe o 

contrato social, a administracao da sociedade compete separadamente a cada um dos 

sOEIos; 

Cc) gue a decisêo de irfiabilitac&o fere os principios da competitividade e do 

formalismo moderado. ' s 

A par das raz6es recursais, uma das empresas concorrentes, Officeplan 

Planejamento e Gerenciamento Lida. - EPP, ofertou contrarrazbes, aduzindo o 

significado de “ambos” e defendendo, a manutenc&o da decis&o de inabiltacao da 

recorrente, prolatada pela CJL/FD. 

Oportunamente, a Comissêo de Julgamento de Licitacêes (CJL/FD), em 

analise do mérito, ponderou por nêo reconsiderar a sua decisêo, conhecendo do 

recurso e a ele negando provimento, arrimada, para tanto, nos $eguintes conceitos e 

fundamentos de direito: 

j) due, “apesar das arguic6es da recorrente, colige-se do contetido 

contratual gue o propêsito do ato constitutivo é gue os sécios Alfredo Teixeira Jinior e 

Nalu Salzedas Teixeira representem a sociedade conjuntamente, ativa ou passiva, 

judicial ou extrajudicialmente”, e, visando atestar a firmeza de sua decisêo no due tange 

A inabilitac&o da recorrente, a CJL/FD trouxe & baila o conceito e a etimologia da 

palavra “ambos”, isto é, “due se apresentam conjuntamente”, proveniente `do latim 

ambos, gue significa “ao mesmo tempo”; | 

ii) gue a jurisprudência patria converge no sentido de due, se o contrato 

social exige a administrac&o conjunta dos sécios, a representacao por somente um 

deles é irregular; . 

ii) gue a lacuna referente & representacêo da sociedade se repete na 

peca recursal, posta a ausência de assinatura da s6cia omissa, inviabilizando, 

conseduentemente, uma possivel convalidacao; 
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iv) gue o artigo 1.013 do C6digo Civil n&0 se aplica ao Caso, posto gue o 
ato constitutivo da recorrente expressa literalmente gue a administrac&o da sociedade 
sera exercida por ambos os sOciosie.. 

l 

v) gue, diante do exposto, nêo ha due se alvitrar a ofensa dos principios 
da competitividade e do formalismo moderado. 

Esta é a breve sintese do gue até agui foi processado. 

Feita a analise juridica por esta unidade consultiva, o recurso deverê ser 
deliberado por Vossa Senhoria, conforme comanda o subitem 5.5.3 do Edital, a seguir 
transcrito: 

5.5.3. A Comissêo de Julgamento de Licitac6es poderê reconsiderar sua 

decisê&o ou fazer o recurso subir. devidamente informado, & autoridade 

cCompetente. 

Com efeito, todos os argumentos e os fundamentos de direito lancados - 

pela Comissêo de Julgamento de Licitac6es (CJL/FD) se revelam muito bem colocados 
e pareados com a mais atual jurisprudência, tornando tal decis&o irretocavel. 

De toda sorte, acrescentamos due a andlise dos documentos 

apresentados pelas participantes do certame deve ser realizada de maneira objetiva, 

sendo certo due a Comissêo de Julgamento de Licitac6es (CJL/FD) estê vedada de agir 
de forma diferenciada em relacao a uma e outra participante, sob pena de violacao dos 

principios da isonomia, da impessoalidade e da vinculacêo ao instrumento convocatêrio, 

informadores das licitacêes e da atuacao da Administracêo Publica. 

Portanto, diante da assertividade com aue a CJL/FD apreciou o mêrito do 

recurso de fls. 582/589, concordamos com a negativa de provimento, bem como 

entendemos ague a manifestac&o de fls. 614/617 poder& ser adotada por Vossa 

Senhoria como raz&o de decidir. 

GFD-1.2, 15 de maio de 2018. 

HELOISA BONORA PAULA ABUAL 
Consultora Técnica Juridica A 
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CJL/FD 

Sra. Presidente, 

Gize-se gue, no Ambito das licitacêes, a discricionariedade da Administrac&o Publica limita-se 4 feitura do Edital, sendo certo due, apos a publicac&o  deste, todos os atos administrativos Seguintes estAo vinculados as regras e as disposicêes nele estabelecidas. 

Nesta toada, a Faculdade, enguanto entidade integrante da 

empresa Egeplan Engenharia e Construcëes Ltda. — ME, é possivel cCoNStatar, como bem observado pela CJL/FD, gue as declaracêes exigidas nas alineas “a” a “d" do 

empresa, guando, ao revês, de acordo com o gue comanda o seu Contrato Social, especificamente na Clausula Ouinta da Ouarta Alterac&o Contratual (fls. 201 destes autos), deveria estar subscrita por ambos, enguanto representantes extrajudiciais da Sociedade. Por este motivo é gue ao recurso por ela aforado nao se mostra possivel o provimento. 

Diante do exposto, CONHECO do recurso de fis. 582/589 e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo as decisêes dessa Comissê0 contidas na ata de fls. 579/580- . V, bem como na manifestac&o de fls. 614/617, cuja fundamentac&o, corroborada pelo parecer da Consultoria Juridica de fls. 618/619, adoto COMO raz&o de decidir.     
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Para prosseguimento, observadas as formalidades legais. 

GED, 16 de maio de Oe j 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor 

      
 


