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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, N° 404, CENTRO Gonçalves Dias

Unidos fazemos ma/s

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Ref.: Licitação:TOMADA DE PREÇOS N°0U/2021
Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços manutenção preventiva
e corretiva de iluminação pública para atender a necessidade do Município
RECORRENTES:

1) recurso Administrativo da empresa G.A AGUIAR-GAA
EMPREENDIMENTOS CNPJ N]21.561.449/0001-07;

2) recurso administrativo da empresa L.C.MENDES E SILVA EIRELI-
ALPHA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÀOCNPJ N°27.899.767/0001-50;

3) recurso amdinistrativo da empresa REAL ENERGY LTDA - CNPJ
N°41.116.138/0001-38

PARECER JURÍDICO N°17/2022

Foi encaminhado a este departamento jurídico, para análise e posterior
parecer do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n°l1/2021,
recursos administrativos das empresas G.A AGUIAR-GAA
EMPREENDIMENTOS, L.C.MENDES E SILVA EIRELI-ALPHA
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO, e da empresa REAL ENERGY LTDA, contra
decisão que as desabilitou no presente certame, conforme consta da Ata da sessão do
dia 21 de fevereiro de 2022.

Assim, passamos a análise dos recursos quanto aos pontos dos
questionamentos, na forma a seguir expostas:

1_) Recurso da empresa G.A AGUIAR - inabiliatada por não apesentar os
índices de liquidez no balanço (LG), justifica que :

Apresentou o índice de 5,79 referente a liquidize geral (LG) no
balanço patrimonial, “ que houve um erro de digitação na
análise pelos índices do balanço, foi utilizado a fórmula do índice
de liquidez geral (LG) com a sigla do índice de Liquidez imediata
(LI); pede reconsideração, com justificativa de erro tipográfico.
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Primeiramente , vejamos o que o Edital exige do licitante quanto a qualificação
económica e financeira, no item :

7.2.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
do último exercício social (ano 2020 ou 2021), já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa
licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se
a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os
valores ali estabelecidos:

AtivoCirculante >1,00
LC= PassivoCirculante

LG= Ativo Circulante +Realizável a Longo
Prazo
>1,0

Passivo Circulante + Exigível a
LongoPrazo

Dessa forma, analisando a justificativa apresentada pela empresa G. A
AGUIAR, verificamos que oportunamente, na data da sessão, a Recorrente deixou
de apresentar índice económico de Liquidez Geral solicitado no instrumento
convocatório, como bem observado pela CPL.

O artigo 31 da Lei de Licitações permite que sejam previstos no edital
índices? contábeis aptos a demonstrarem a boa situação financeira da empresa licitante.
Todavia, referida exigência encontra, no próprio texto legal, algumas limitações a
serem observadas pelo Administrador.

Como por exemplo, que a boa situação financeira deverá ser comprovada
de forma objetiva. Para tanto, a Administração deverá fixar os índices no ato
convocatório, o que de fato ocorreu na exigência do edital em comento. A fixação
taxativa prevista no edital mostra-se necessária para não se trazer insegurança ao
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licitante e ainda evitar qualquer discricionariedade no julgamento por parte da
Comissão de Licitação.

Os índices económicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo
31, § 1° e 5o, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade
económico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. Nestes
termos, está comprovado que não há duvidas quanto a legalidade da exigência Nesse
ponto, em se tratando de contratação pública, o índice de Liquidez Geral é
indispensável, pois reflete a saúde finaceira da empresa a longo prazo.

No tocante a exigência de calculo dos índices financeiros, frisamos que fora
exigido seguindo a previsão legal. O índice de Liguidez Geral (ILG) indica quanto a
empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício
seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

Dessa forma, a justificativa de que a ausência do índice de Liquidez Geral,
decorreu de mero erro de digitação, consistente na confusão e troca da sigla do LG
por Liquidez Imediata, por toda lógica, não é aceitável, porque são índices diferentes
e com fórmula de cálculo própria. Ademais, resta a nomeclatura expresa e não apenas
sigla de denominação do índice contábil de liquidez imediata, sem falar que via de
regra tais índices económicos são extraídos do sistema automoticamente, sem
necesidade de digitalização.

Assim, inviável a alegação de erro tipográfico, não sendo justo para com
os demais licitantes, inverter a responsabilidade de apresentar o quantum fora exigido
no Edital, em beneficio especifico de uma empresa, que obviamente cometeu o erro
de não calcular e informar um dos índices exigido no Edital, e busca em sede de
recurso que a Administração Pública o faça.

Tal conduta, violou vários princípios, como por exemplo, o do julgamento
objetivo, o da vinculação ao instrumento convocatório, pelo que as regras do certame
foram descumpridas.

No mais, no § 3 o do Art. 43 da Lei 8.666/93, a Lei veda a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta:

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar
Originariamente Ha proposta.

Com efeito, para assegurar ISONOMIA e a IMPESSOALIDADE na
fixação e avaliação dos critérios de julgamento previstos no instrumento
convocatório, bem como garanr a sua estrita observância, há o PRINCÍPIO DO
JULGAMENTO OBJETIVO, consignado nos arts. 3o e 40°, VII da Lei 8.666/93:
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"Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da reparção interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o po da licitação, a menção
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o
seguinte:

(...) Vil - critério para julgamento, com disposições claras e
parâmetros objevos;”

Entendimento que se aplica também na fase de habilitação, pois o
Julgamento objevtivoo significa que deve nortear-se pelo critério previamente fixado
no instrumento convocatório, a aprtir da análise dos reusitos objetivos e claros, a luz
da Lei de licitações e demais normas a respeito.

Assim, em quaisquer atos praticados pelo Órgão Licitante em que exista
alguma espécie de julgamento e, portanto, de onde resultem efeitos seletivos entre os
licitantes, em benecio de alguns, todos esses atos não podem ser ditados por
apreciação subjetiva, que dão margem a discricionariedade, nem por critérios
variáveis, a apontar cada momento em uma direção.

A toda evidência a licitação não deve ser decidida sob o influxo do
subjevismo, de impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão
julgadora. Essa preocupação está no art. 45 da lei 8.666/93. A Administração Pública,
quando deseja contratar bens ou serviços, não apenas está obrigada a licitar, senão
também deve forçosamente fazê-lo com igualdade de tratamento entre os licitantes,
sendo conclusivo que a apresentação de Balanço Patrimonial em discordância com o
edital, viola tal princípio.

Outro princípio violado, foi o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema
relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os
administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras
constantes de instrumento convocatório, dçvt haver vinculação a elas. É O que
estabelecem os argos 3o, 41 e 55, XI, da Lei n 8.666/1993, verbis:

Art. 3o A licitação desna-se a garantirr a observância do princípio
constucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 1
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com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrava, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objevo e dos que lhes são correlates.

“ Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” .

O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos argos
citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do
instrumento.

Ora, o subitem 7.2.4.1. alínea( a) do edital foram, sem a menor dúvida,
inobservados pela licitante, na medida em que a empresa Recorrente não informou o
índice requisitado no Balanço Patrimonial.

Nesse sentido deve'-se manter o julgamento antes proferido uma vez que a
recorrente não apresentou o índice de Liquidez Geral (LG), conforme exigido nos
seus documentos de habilitação juntados, descumprindo ao que determina vários
órgãos fiscalizadores , o edital regente e a própria lei de licitações.

2) Recurso da empresa L.C.MENDES E SILVA EIRELI-ALPHA
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO, inabiliatada por não possuir CNAE para o
fornecimento de material elétrico (4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico,
justifica em síntese que :

O Edital da Licitação não traz como condição de habilitação que a
empresa participante possua CNAE específico, por essa razão a decisão aplica critério
alheio ao Edital, ferindo o principio da vinculação ao instrumento convocatório;

Diz que é o Objeto Social da empresa que define suas atividades e não o
seu código CNAE, não sendo possível a Administração Publica fazer tal exigencia,
sob pena de limitar a concorrência e consequentemente a busca da propoposta mais
vantajosa, principalmente, porque alega atuar no ramo e que as respectivas atividades
(objeto do certame) consta em sua atividade secundaria, citando a seu favor OS
acórdãos do TCU n° 1201/2011 e 42/2014.

Pede reforma da decisão, para considerar a empresa habilitada, sob pena
de macular o certame de vício insanável.

$



$sl 99Síríji

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRAÇA JOÃO AFONSO CARDOSO, N° 404, CENTRO

áu
Gonçalves Dias

Unidos fazemos mais

Resposta: Analisando a documentação da empresa constatamos que
embora a atividade principal seja de empresa recorrente de construção de edifícios,
no contrato social da recorrente de fato consta como atividade económica
secundarias as atividades de Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (CNAE: 43.29-1-04),
bem como Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 47.44-0-
99), com perfeita compatibilidade com o objeto do certame em apreço.

Acrescenta-se ainda que, alem do contrato social da recorrente constar o
objeto da licitação, a mesma ainda anexou atestado de capacidade técnica de que já
prestou serviços da mesma natureza no Municipio de Paraibano, objeto da licitação:
manutenção dos serviços de Iluminação Pública. Portanto, possui conjunto
probatorio suficiente a demonstar aptidão da empresa para participar da Licitação,
não havendo razão jurídica, nesse aspecto, que impeça o liticitante de continuar na
competição.

Nessa linha o Tribunal de Contas da União já sinalizou que o código
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Económicas não é o único meio de se
provar a compatibilidade das atividades desenvolvidas com o objeto licitado.

No mesmo sentido, a Receita Federal já deu entendimento de que o objeto
social da empresa deve prevalecer sobre o código da CNAE:

EMENTA: SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO.
INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA.
PREVALÊNCIA DO OBJETO SOCIAL SOBRE O
CÓDIGO DA CNAE. O objeto social, para efeito de
certificação da atividade económica explorada, prevalece
sobre o código da CNAE. É insubsistente o Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional apoiado
numa suposta base fática anunciada neste último, quando o
objeto social aponta para outra realidade. Diante disso,
ressalta-se que não haveria a priori lesão e motivo para a
exclusão da empresa por não apresentar todas as
informações sobre a sua CNAE.

Dessa forma, considerando que o Edital da TP 011/2021, não traz a
exigência de CNAE específico, e que a CPI deve zelar pelo cumprimento das
disposições editalicias, por força do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório e da objetividade das determinações habilitatórias, que . Impõe à
Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de
forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade.
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Por isso, não podem ser adotadas medidas que comprometam
decisivamente o carárter competitivo do cetame, sem que esteja justificado no ato
ilegal.

No caso em apreço, deve prevalecer as razões da Recorrente, vez que
encontra amparo nos princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, no
Princípio da Competitividade que também tem relação com os Princípios da
Impessoalidade (art. 37 da C.F.), e da Isonomia, pode ser explicado, como o princípio
que dirige os atos do administrador público, na direção de incentivar a maior
concorrência entre os interessados em contratar com a Administração Pública, e no
Princípio da Vantajosidade, que por sua vez, nada mais é, do que o norteamento do
servidor público, para que em todos os seus atos, objetivem trazer para a
Administração Pública a proposta mais vantajosa (art. 3o da lei 8.666/93).

Perante o esclarecimento da finalidade do CNAE e do entendiemnto já
sedimentado pelo TCU de que o CNAE não pode ser critério isolado de
inabilitação,diante das informações prestadas, entende-se que a empresa possui ramo
de atividade compatível com o objeto da licitação, indicamos a reforma da decisão ,
para o fim de ratificar sua habilitação.

3)recurso da empresa REAL ENERGY LTADA, inabilitada por apresentar
Certidão Negativa de débitos Trabalhistas — CNDT vencida e declarações sem
assinatura, defende-se justificando que :

“ os argumentos da CPL que inabilitaram a Real Energy não
possuem motivação jurídica, afastando-se do disposto no inciso
VI do art.14 da Lei Estadual do Maranhão n°8959/09...”

Em síntese, a empresa Recorrente apresentou a documentação em
conformidade com Edital e informa que a CNDT, na data da sessão, 18/0/2022,
não estava vencida , pois o vencimento so se daria em 28/01/2022,
posteriormente. Quanto a auência da assinatura, informa que as declarações referidas
foram assinadas eletronicamnete.

Pois bem, analisando os arguementos sobre os pontos que motivaram a
inabilitação da empresa, verificamos que de fato houve um equívoco por parte da
CPL, uma vez que consta registrado nos documentos de habilitação da recorrente,
na data da sessão , realizada em 18 de janeiro de 2022, a Certidão negativa de Débitos
Trabalhistas válida, o seu vencimento conforme argumentado pela empresa, só
ocorreu em 28 de janeiro de 2022.
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Possivelmente, em razão da suspensão da sessão para análise dos documentos
, laborou em erro a Comissão, o que é nítido erro humano, devido ao excesso de
trabalho os servidores ficam a margem de possíveis erros, porém, tendo a empresa
apresentado o docuemnto que o habilitaria, a correção do ato administrativo se
impõe a fim de se evitar prejuízo a terceiros e nulidade ao presente certame..

No tocante ao segundo argumento que conduziu a inabilitação, ausência de
assinatura nas declarações, verificamos que também não se confirma,pois consta nos
citados documentos a informação de assinatura eletrónica, com a juntada pela
empresa Recorrente do QR code na última página, o que restou inobservado pela
CPL.

O que se destaca, notadamente, é a validade jurídica das assinatura
eletrónicas em contratações pública, uma vez que também são dotados de fé pública,
sendo possível a verificação de autenticidade da asinatura e integridade de um
docuemnto eletrónico., em tmepos atuais, d efácil conferencia.

Ademais, a própria Lei 8.666/93 previu a possibilidade de realizar diligência
complementar, instrumento que serve para privilegiar a competição mediante a
manutenção de licitantes, pois ajuda a Admonistração a esclarecer dúvidas, verificar
fatos e até mesmo complementar documentos que já foram apresentados pela
empresa no certame.

É o que estabelece o art. 43, § 3o da Lei de Licitações:

“ É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta

Se um documento sem assinatura, não seria motivo suficiente para inabilitar ou
desclassificar o licitante, quanto mais um docuemnto assinado eletronicmanete,
quando temos à disposição um instrumento tão relevante quanto a possibilidade de
diligenciar.

Portanto, resta claro que a empresa encontra-se habilitada, uma vez que,
conforme relato acima, após a análise dos documentos anexados aos autos e em
estrita observância à Lei n° 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao caso,
constatou-se que a documentação apresentada originalmente referente a habilitação da
Recorrente, atendem integralmente as determinações consubstanciadas no Edital.
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È o parecer.

Gonçalves Dias, 31 de março de 2022.

FranfdsdaRenandya R. Barbosa
Procuradora Município




