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Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2020. 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO  

 

LICITAÇÃO: SMOBI 014-2020 – RDC 
PROCESSO:  01-029.272/20-17 
OBJETO: Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para apoio técnico, 
elaboração de levantamentos topográficos, serviços geotécnicos, anteprojetos e projetos 
executivos de arquitetura e complementares para empreendimentos da saúde – UPA Barreiro e 
UPA Oeste. 
 

RECORRENTE: CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

RECORRIDA: AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI 

 

I – PRELIMINARMENTE 

 

 A recorrente interpôs o recurso tempestivamente e na forma estabelecida no edital, via 

sistema Comprasnet, sendo este conhecido por esta Comissão. Da mesma forma, foram apresentadas 

contrarrazões pela licitante classificada e habilitada em primeiro lugar. 

 

I-  SÍNTESE DOS FATOS 

 

 A recorrente insurge-se contra a decisão da Comissão de Licitação que inabilitou o Consórcio 

pelo não atendimento da exigência de qualificação econômica financeira, constante do item 12.1.4.1 

do edital, que dispõe: 

 

12.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

12.1.4.1. documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 

competente demonstrativo de que a Licitante possui patrimônio líquido, 

mínimo de R$ 93.447,06 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e sete 
reais e seis centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, da 

Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

 A licitante apresentou patrimônio líquido de R$ 83.591,57, constante do balanço patrimonial 

referente ao ano de 2019, sendo este inferior ao exigido em edital. 
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 Em suas razões, a licitante argumenta que apresentou proposta no valor de R$592.000,00, 

sendo que o percentual de 10% equivale ao Patrimônio líquido de R$ 59.200,00, tendo a licitante 

demonstrado patrimônio líquido mínimo superior ao exigido. Além disso, argumenta que o Capital 

Social da empresa é de R$ 260.346,00 e os índices econômicos demonstram a capacidade financeira 

em boa situação. Relembra ainda, a possibilidade de exigência de garantia contratual, consoante 

previsão no §1º do art. 56 da lei 8.666/93. Por fim requereu que seja julgado procedente o presente 

recurso para reformar a decisão da Comissão de Licitação para julgá-la habilitada no certame. 

 Em contrarrazões, a licitante America Latina argumenta, em síntese, que o edital fez clara 

menção a exigência de demonstração de patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da 

contratação e não da proposta. Ressaltou que o edital também prevê a exigência da prestação de 

garantia contratual, sendo as exigências cumulativas. Requereu que não seja dado provimento ao 

recurso. 

 

III - ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO 

 

   A recorrente argumenta que deve ser considerada como base de cálculo para fins de 

exigência de patrimônio líquido mínimo, o valor de sua proposta e não o valor estimado da 

contratação. 

 No entanto, verifica-se que o edital da licitação não deixou margem de dúvidas acerca da 

interpretação do termo “Valor estimado da contratação”, trazendo em números o patrimônio líquido 

mínimo exigido. Dessa forma, não pode a Comissão de Licitação por deliberação própria interpretar 

o termo “valor estimado da contratação” de forma diferente da expressamente realizada pelo edital 

de licitação.  

 As exigências de qualificação econômica financeira definidas no edital são objetivas, 

possuindo previsão legal no art. 31 da lei 8.666/93, expressamente aplicável ao Regime Diferenciado 

de Contratações por força de seu art. 14.  

 Ademais, a recorrente não questionou ou impugnou tal exigência do edital, aderindo as suas 

disposições quando da apresentação da proposta nos termos do item 19 do edital: 

 

19.2. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e 

seus anexos, pois a simples apresentação da Proposta submete a Licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como 

representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento de qualquer pormenor. 
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 Assim, não cabe no presente caso, a adoção de interpretação diversa da literal, pois isso 

configuraria alteração nas exigências de habilitação no certame que implicaria em diminuição da 

exigência de patrimônio líquido mínimo.  

 A mudança de interpretação no curso do procedimento licitatório além de ferir o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, também feriria a isonomia entre as licitantes, pois vários 

interessados podem ter deixado de participar do certame por não possuírem o patrimônio líquido 

mínimo exigido em edital. 

 Em parecer emitido nos autos do acórdão 587/2001 – Plenário, o Ministério Público de 

Contas pondera que: 

 

Antes de adentramos ao exame dos critérios ou exigências de qualificação econômica 

dos consórcios, em especial no que diz respeito ao cômputo do seu patrimônio líquido, 

devemos repisar que a finalidade precípua da licitação é a busca da proposta mais 

vantajosa para a Administração, que, em matéria de concessões de serviço público, 

significa a obtenção de propostas mais vantajosas para a população usuária desses 

serviços. Na busca por esta proposta mais vantajosa deve a Administração observar 
o princípio constitucional da isonomia, sendo vedado admitir, prever, incluir ou 

tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 

distinções impertinentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato, nos 

termos do art. 3º, § 1º e inciso I, da Lei n.º 8.666/93. A realização da isonomia, com 
vistas à realização da ampla competitividade, não deve ser levada a extremos, 
devendo a Administração impor exigências de qualificação técnica e econômico-
financeiras que deixem evidentes a capacidade do licitante de executar o objeto da 
licitação. Vê-se, assim, que a isonomia e a competitividade são mitigadas pela Lei 
n.º 8.666/93 e pela própria Constituição Federal quando impõem ao administrador 
o dever de fixar parâmetros técnicos e financeiros. 
 
Nesse sentido, o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal permite que se 

estabeleçam ‘exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a 

garantia do cumprimento das obrigações’. Assim, para definir o objeto da licitação e 
as condições de contratação, a Administração pode se servir de certa margem de 
discricionariedade para determinar, em cada caso concreto, o que deverá ser 
comprovado pelos interessados em participar da licitação, sempre visando ao 
atendimento de seus interesses e respeitando-se a isonomia entre os licitantes.  
 

 

  

 Pelo exposto, a posição adotada pela Comissão de Licitação ao inabilitar a recorrida possui 

respaldo legal e jurisprudencial, privilegiando os princípios da legalidade, da vinculação ao 

instrumento convocatório e da isonomia. 
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II – DECISÃO 

 

 Considerando os fatos e fundamentos acima esposados, esta Comissão JULGA 

IMPROCEDENTE o recurso interposto por CORSI ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES 

LTDA.  mantendo a decisão de inabilitação da recorrente. 

 Em obediência ao disposto no art. 45, § 6º, da Lei nº 12.462/11, esta Comissão encaminha 

esta decisão, bem como as razões recursais para decisão final da autoridade competente.  

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP  Nº.80/2020 

 

 

  Lucas Barbosa da Cunha 

 

 

Germano Gonçalves dos Santos Filho                                   Renato de Abreu Fortes                 

   


