
Login: 07398717652 - KELY CRISTINA SANTOS VENIER

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Brasília, 16 de novembro de 2020.

RDC - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
UASG:  984123 - PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
Licitação nº: 17/2020 
Modo de Disputa:  Fechado

Número do Item: 1
Nome do Item: Consultoria e Assessoria - Recursos Hídricos
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

 

Sessões Públicas: Atual

Recursos do Item - Sessão Pública 1 (Atual)

LogoutServiços do Governo RDC

12.285.441/0001-66 - TPF ENGENHARIA LTDA

Intenção de Recurso

Data/Hora: 19/10/2020 16:22

Julgamento de Proposta:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta

Habilitação de Fornecedor:

 
 
 

00.507.946/0001-49 - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

Intenção de Recurso

Data/Hora: 20/10/2020 09:42

Julgamento de Proposta:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta

Habilitação de Fornecedor:

 
 
 

92.853.498/0001-53 - ENCOP ENGENHARIA LTDA

Intenção de Recurso

Data/Hora: 06/11/2020 16:53

Julgamento de Proposta:
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Habilitação de Fornecedor:  Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação

 

Recurso

Data/Hora: 12/11/2020 17:46

Motivo do Recurso / Justificativa da Desistência:  À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI Ref.: LICITAÇÃO SMOBI
017/2020- RDC OBJETO: RECURSO ADMINISTRATIVO CONSÓRCIO ENCOP-BECK DE SOUZA, formado pelas
empresas ENCOP ENGENHARIA LTDA. e BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA, vem, respeitosamente, através de seu
representante legal, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme previsto no item 17.2 do Edital, conforme
argumentos que passa a expor: I – DOS FATOS: O Recorrente participou do certame realizado pelo Município de
Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, Licitação SMOBI 017/2020-
RDC, o qual possui como objeto a contratação de serviços de consultoria para a elaboração de estudos para
otimização dos Sistemas de Drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro. A Comissão Permanente de Licitações
classificou as propostas técnicas das licitantes na seguinte ordem: - Hidrostudio: Nota técnica: 100 – Nota Final: 1,00
- Consórcio ENCOP-BECK: Nota técnica: 100 – Nota Final: 0,99 - Consórcio TPF-Engecorps: Nota técnica: 100 – Nota
Final: 0,95 - Consórcio TECHNE-VLB: Nota técnica: 95 – Nota Final: 0,90 - Cone PP: Nota técnica: 0 – Nota Final: 0 A
licitante classificada em primeiro lugar, empresa Hidrostudio Engenharia S/S, foi intimada para apresentar os
documentos de habilitação exigidos no Edital, no prazo de 24 horas, tendo se encerrado o referido prazo em
05/11/2020. A empresa Hidrostudio Engenharia S/S apresentou o Balanço Patrimonial sem as informações do
passivo. A documentação não foi apresentada de forma completa, e, portanto, deveria ter sido inabilitada. No
entanto, a Comissão de Licitação intimou a Hidrostudio Engenharia S/S para entregar o documento completo em
06/11/2020, ou seja, após o prazo de apresentação dos documentos previsto no Edital, o que foi realizado, e,
referida empresa foi habilitada, conforme decisão abaixo transcrita: “Para HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S – Senhor
fornecedor, o balanço apresentado pela licitante não contém as informações sobre o passivo da licitante. Gentileza
verificar se o documento apresentado não está incompleto e complementar a documentação se for o caso”. (Grifa-
se) “A licitante apresentou adequadamente a documentação de habilitação exigida no processo, sendo que o
balanço apresentado inicialmente estava com informações cortadas, mas foi substituído após solicitação desta
comissão”. (Grifa-se) Todavia, interpõe-se o presente Recurso Administrativo em razão da ilegalidade ocorrida no
certame, que decorre da violação ao art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, que veda a inclusão de documento posterior
que deveria constar originalmente na proposta. Assim, requer-se seja reformada a decisão da Comissão Julgadora,
conforme fundamentos que se passa a expor: II – DAS RAZÕES RECURSAIS: O Edital prevê que sejam apresentados
no prazo de 24 horas os documentos da habilitação, dentre eles, o Balanço Patrimonial necessário para
demonstração da qualificação econômico-financeira da licitante. Vejamos: 15. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 15.1
A Licitante vencedora deverá providenciar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contados a partir da solicitação, anexando na opção "Enviar anexo", podendo ser incluídos quantos arquivos
forem necessários, os seguintes documentos: 15.1.4. Qualificação econômico-financeira: 15.1.4.1. Documento
arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio
líquido, mínimo de R$ 372.488, 11 (trezentos e setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e onze
centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto nos
§§2° e 3°, do art. 31, da Lei nº 8.666/1993. 15.1.4.2. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, com
indicação do número da página transcrito do Livro Diário e registrado na Junta Comercial, ou autenticado através
do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos do Decreto nº 8.683/2016, observando-se as
exceções previstas nos normativos, demonstrativo da boa situação econômico-financeira da licitante,
consubstanciada nos seguintes índices: - Grifa-se A empresa Hidrostudio Engenharia S/S apresentou Balanço
Patrimonial sem os dados do “PASSIVO”, ou seja, apresentou a documentação incompleta, com os dados do
balanço cortados. Referida situação está devidamente comprovado na informação de Acompanhamento
Julgamento/Habilitação do certame, em que o Presidente da Comissão de Licitação refere: “Para HIDROSTUDIO
ENGENHARIA S/S – Senhor fornecedor, o balanço apresentado pela licitante não contém as informações sobre o
passivo da licitante. Gentileza verificar se o documento apresentado não está incompleto e complementar a
documentação se for o caso”. No entanto, a Comissão de Licitação deveria inabilitar à empresa, pois trata-se de
documento essencial que deveria ter sido apresentado no prazo previsto no Edital, eis que a finalidade do referido
documento é verificar o índice de liquidez corrente da empresa, ou seja, a sua capacidade financeira para executar o
objeto do certame, que conforme o item 15.1.4.2.1, o Índice de Liquidez Corrente – ILC, deveria ser igual ou superior
a 1,20. O Passivo demonstra as obrigações da empresa, de modo que se trata de documento essencial e que deveria
ter sido apresentado juntamente com os demais documentos no prazo previsto no Edital, e, não ter sido juntamente
somente após a intimação da Comissão de Licitação, através do procedimento denominado “diligência”. A decisão
que habilitou a empresa Hidrostudio Engenharia S/S é ilegal e deve ser anulada, por inobservância ao §3º do art. 43
da Lei nº 8.666/93, que veda a inclusão posterior de documentação que deveria originalmente constar na proposta,
vejamos: Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: § 3º. 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. (Grifa-se) A lei é clara no sentido de que é vedada a inclusão de



documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta. Ademais, deve ser considerado que o
requerimento para que a licitante Hidrostudio Engenharia S/S complementasse a documentação referente ao
Balanço Patrimonial não se trata de mera diligência, uma vez que não se tratou apenas de confirmar a validade da
documentação, mas sim de solicitar a juntada de parte das demonstrações contábeis (PASSIVO) que não havia sido
apresentada, sendo referido documento de suma relevância para apurar o Índice de Liquidez Corrente – ILC da
licitante, para ver se a mesma teria condições financeiras de executar o contrato. Além da violação ao art. 43, §3º da
Lei nº 8.666/93, o referido procedimento fere os princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório
e da segurança jurídica, haja vista que foi privilegiada a conduta omissiva da licitante Hidrostudio Engenharia S/S,
que não apresentou o Balanço Patrimonial com as informações de seu passivo, em detrimento dos demais
participantes da disputa que cumpriram os requisitos elencados no Edital. Importante também mencionar que a
solicitação do Presidente da Comissão para a complementação do Balanço Patrimonial não se trata de diligência
com intuito de sanar mera irregularidade, pois a diligência prevista no §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993 deve se
limitar a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não havendo a possibilidade de inclusão posterior
de documento que deveria constar originalmente da proposta. A Lei de Licitações impede que as licitantes tragam
documentos novos findo o prazo de apresentação de proposta. Marçal Justen Filho, na obra Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, RT, 18ª edição, pgs. 1.011 e 1.012 refere que: “As diligências e
esclarecimentos consistem em atividades desenvolvidas diretamente pela autoridade julgadora, destinadas a
eliminar imprecisões e confirmar dados contidos na documentação apresentada pelo licitante. Envolvem a prática
de ato administrativo, consistente em verificação da situação fática, requerimento de informações perante outas
autoridades públicas, conformação da veracidade de documentos e assim por diante. A diligência é uma
providência para confirmar o atendimento pelo licitante dos requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, seja no
tocante à habilitação, seja quanto ao próprio conteúdo da proposta.” “A finalidade da diligência é assegurar a
eliminação de propostas defeituosas e não satisfatórias e a preservação daquelas que atendem às exigências legais
e editalícias.” Portanto, a diligência é uma providência que visa confirmar o atendimento do licitante às normas do
Edital. No caso, o Balanço Patrimonial foi apresentado de modo incompleto, e, portanto, no caso, não caberia a
realização de diligência, mas sim, inabilitação da empresa. Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado do de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
LIMINAR. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. ATO DE INABILITAÇÃO. LEGALIDADE. O
candidato que deixa de apresentar certidão negativa de débitos fiscais no prazo previsto pelo Edital de licitação
pode ser declarado inabilitado, por não se tratar de falha passível de ser sanada, mas de documento que deveria
constar originariamente da proposta (artigo 43, §3º da Lei de Licitações). Recurso conhecido mas não provido. Parte
do voto: O artigo 43, §3º da Lei de Licitações proíbe a inclusão posterior de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta, sendo essa uma garantia para o licitante, assim como para a Administração, de
controle da lisura do procedimento. Desta forma, resta à Administração Pública o dever de habilitar apenas os
concorrentes que atendam aos requisitos exigidos no edital de licitação, que no caso dos autos, implicava a
comprovação da ausência de débitos fiscais, exigência esta compatível com os princípios que regem a contratação
pelo Poder Público. Contudo, compulsando os autos de processo, não se verifica fundamento relevante, pois
inexiste a alegada ilegalidade na inabilitação do agravante que, reconhecidamente, não cumpriu as exigências do
edital no prazo consignado, deixando de apresentar a certidão negativa de débitos. (TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv 1.0000.15.047397-3/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
01/10/2015, publicação da súmula em 08/10/2015) - Grifa-se Desta forma, requer seja provido o presente recurso
para fins de inabilitar a empresa Hidrostudio Engenharia S/S, por não ter cumprido a exigência do Edital, pois
apresentou o Balanço Patrimonial sem a inclusão do “PASSIVO”, ou seja, apresentou a documentação de forma
incompleta. III - REQUERIMENTO: Ante o exposto, requer seja PROVIDO o presente RECURSO ADMINISTRATIVO,
para fins de inabilitar a empresa Hidrostudio Engenharia S/S por não ter cumprido a exigência do Edital, pois
apresentou o Balanço Patrimonial incompleto, sem a inclusão do “PASSIVO”, sendo referida informação essencial
para fins de apurar a capacidade financeira para executar o objeto do certame, bem como deve ser considerado que
não se admite a possibilidade de diligência prevista no art. 43, §3º da Lei 8.666/93 ao presente caso. Termos em que
pede deferimento. Porto Alegre, 12 de novembro de 2020. _______________________________________ Consórcio
Encop/Beck de Souza Eng. Civil Luciano Bezerra da Silva CPF 419.810.730-00 - RG 2017681046 CREA 055.454
Representante Legal do Consórcio
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