
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH

Processo: 10.00145/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia  para  recapeamento  asfáltico,  drenagem,  pavimentação
asfáltica, meio-fio e sarjeta em vias urbanas do Município de Porto
Velho.
Órgão: SEMISB

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela  Empresa
MOTRIZ  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,  CNPJ  Nº  11.105.698/0001-26,
contra  o  resultado  da  análise  da  habilitação  proferido  em  sessão
pública no dia 29.08.2019, no tocante ao certame citado acima, pelos
fatos e fundamentos aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, verificamos o prazo para a
apresentação de recurso pelas empresas licitantes, senão vejamos: 

Art. 109.  Dos  atos  da  Administração  decorrentes  da  aplicação
desta  Lei  cabem:  I - recurso,  no  prazo  de  5  (cinco) dias  úteis  a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
(...)b) julgamento das propostas;

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
o recurso ora analisado atende ao requisito de tempestividade, pois,
pois tal peça foi recebida às 12:02h do dia 05.09.2019, ou seja,
dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão do
resultado  ocorreu  em  29.08.2019 e  pela  ausência  dos  interessados
foram procedidas publicações no dia subsequente.

DAS CONTRARRAZÕES

Instada sobre as razões de recurso da empresa os interessados
entenderam por não apresentar contrarrazões.

DO MÉRITO 

No  mérito,  a  irresignação  da  recorrente  versa  quanto  a  sua
inabilitação.

Sendo assim passamos a análise dos fundamentos trazidos em sede
de recurso.
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1)  Que  muito  embora  não  detenha  índices  contábeis  =  >  1,
detinha  capital  social  para  fazer  jus  ao  descrito  no  item
10.6.2.41. 

2) Que no tocante às certidões de registro de pessoa física e
jurídica perante o Conselho de Engenharia (nos termos dos itens
10.5.12.  e  10.5.23 do  edital)  estas  certidões  estavam  apenas
pendentes  de  liberação  no  sistema  do  conselho,  trazendo  as
citadas certidões como anexo ao seu recurso.

Para  um  melhor  julgamento  colacionamos  as  razões  do  Parecer
Técnico, de lavra do Sr. Jarbas Carvalho dos Santos, anexo ata que
justificou a desclassificação do recorrente, senão vejamos:

• “ambos os questionamentos dos técnicos consultados sugerem sua inabi-
litação, seja na área contábil por descumprimento ao item 10.6.2.3,
mesmo após a aplicação do item 10.6.2.4 (seu patrimônio líquido não
alcança o mínimo exigido, conforme fls. 1325), quanto na área técnica
de engenharia por descumprimento ao item 10.5.1. 10.5.2.”

DO JULGAMENTO

Assiste parcial razão ao recorrente.

1) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

Em  reanálise  às  peças  contábeis  da  empresa  o  Profissional
Técnico  verificou  que  às  fls.  1322  a  1327  que  trazem  o  balanço
patrimonial da recorrente, muito embora não atinja os índices mínimos
necessários (fls. 1333) e também não detenha patrimônio líquido de
10% (dez por cento) do valor da contratação pretendida àquela possui
capital  social  que  atende  a  alternativa  dada  pelo  instrumento
convocatório, pois é de quatro milhões, enquanto o percentual exigido
seria na casa dos três milhões e setecentos mil reais.

2) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Não procedem as razões da empresa neste particular.

É inegável e admitido que a empresa não apresentou as certidões
referidas nos itens 10.5.1. 10.5.2 do edital. 

1
A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos índices constantes no subitem 10.6.2.1 deste
Edital,  deverá  comprovar  capital  social  registrado  ou  patrimônio  líquido  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  do  montante  da
contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
2
Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, com validade na data da apresentação da proposta

3
Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA ou CAU com validade na data da apresentação da
proposta;
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DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS

Deve ficar claro que as Comissões de Licitação somente podem
realizar diligências quando houver dúvida sobre algum ponto obscuro
ou complementar a instrução do processo (art. 43, § 3°). Este mesmo
dispositivo legal ressalva que os documentos que deveriam constar
originalmente da proposta e não constaram, não poderão ser juntados. 

No momento de apresentação dos envelopes o licitante deve ter
conhecimento  em  face  das  exigências  legais  e  editalícias  quais
documentos deve apresentar. Não os trazer caracteriza descumprimento
à  lei  e  ao  edital,  devendo  ocorrer  a  inabilitação  ou  a
desclassificação, conforme o caso. 

Como salienta Jessé Torres (2009, p. 526) a proibição de serem
aceitos posteriormente respeita o direito dos demais licitantes ao
processamento  do  certame  de  acordo  com  as  exigências  do  edital.
Então, a comissão de licitação ou o pregoeiro estão proibidos de
ordenar  diligências  que  tenham  como  finalidade  a  inclusão  de
documentação que deveria acompanhar a proposta.

O TCU segue a mesma linha o Acórdão 220/2007- Plenário. “Também
contraria o § 3º do mesmo artigo, pois aceita a inclusão posterior de
documentos  e  informações  que  deveriam  constar  originariamente  da
proposta, uma vez que a conformidade desses documentos e informações
com os requisitos do edital são considerados para a classificação da
proposta’,  do  acórdão  é  relevante  trazer  o  item  9.2.3,  abaixo
trazido:

9.2.3  na  realização  de  licitações,  exija  de  todos  os  licitantes
habilitados  a  apresentação  da  sua  proposta  com  o  respectivo
detalhamento de preços (composições analíticas de preços, de encargos
sociais e de BDI) e com todos os demais documentos necessários ao
julgamento da licitação, em cumprimento ao art. 43, incisos IV e V, da
Lei  nº  8.666/93,  não  admitindo,  sob  qualquer  hipótese,  a  inclusão
posterior  de  nenhum  documento  ou  informação  necessária  para  o
julgamento e classificação das propostas, conforme os critérios de
avaliação constantes no edital, em atendimento ao que dispõe o § 3º do
mesmo artigo; (grifamos)

Ao  querer  a  juntada  das  certidões  nesta  data,  além  de
estabelecer benefício não previsto no instrumento convocatório – na
medida  em  que  não  pode  ser  considerado  uma  diligência  –  fere  o
tratamento isonômico e a impessoalidade que deve permear o certame. 
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Nesse sentido, pelos argumentos acima expostos, quanto ao pedido
de  juntada  das  certidões  supracitadas,  esta  Comissão  decide  pela
improcedência do pedido da recorrente, na medida em que, admitir tal
juntada, além de estabelecer benefício não previsto no instrumento
convocatório  –  na  medida  em  que  não  pode  ser  considerado  uma
diligência – fere o tratamento isonômico e a impessoalidade.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
RECURSO, para no MÉRITO JULGÁ-LO  PROCEDENTE EM PARTE no sentido de
ver atendida sua QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA quanto ao item
10.6.2.4  (seu  capital  social  alcança  o  mínimo  exigido),  contudo
MANTER  SUA  INABILITAÇÃO quanto  a  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA pela  não
apresentação das certidões a que se referem os itens 10.5.1. 10.5.2
do edital. 

Porto Velho, 20 de agosto de 2019.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 

JANIM DA SILVEIRA MORENO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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