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Processo no:2216680
Referência:Editalda Concorrência
no 060/2007

Objeto:Construção
do FórumCriminal
da Comarcade Goiânia-GO,
a ser edificado
em terrenositoà Rua72,QuadrasC-1Se C-19,JardimGoiás.
Assunto: Análise do recursoshierárquicosinterpostospelas empresasCIMA
ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS
LTDA e FUAD RASSIENGENHARIA
INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA.
I- DOSFATOS
Trata-se da análise dos recursos hierárquicos interpostos
pelasempresasCIMA ENGENHARIA
tempestivamente
E EMPREENDIMENTOS
LTDA e FUAD RASSIENGENHARIA
INDÚSTRIAE COMÉRCIOLTDA,contTa
decisãoda ComissãoPermanentede Licitação,proferidana Ata de Reuniãoe
Julgamentodo dia 20 de julho deste ano, referentesao julgamentoda fase
habilitatoria
da Concorrência
no060/2007,
destinada
à construção
do ForumCriminal
da Comarca
de Goiânia-GO,
a seredificado
em terrenositoà Rua72.QuadrasC-1S
e C - 1 9J, a r d i m
Goiás.
II - DAS RAZÕESDO RECURSODA FUADRASSIENGENHARIA
INDÚSTRIA
E COMÉNCIO
LTDA
A CmpTesa
FUADRASSIENGENHARIA
INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA,pessoajurídicade direitoprivado,com sedena Rua 104,no4s4,60andar,
SetorSul,nestaCapital,inscritano CNPJ/MFno 01.701.309/0007-71,
na qualidade
de licitante,
considerando
cumpridas
todasas obrigações
fixadasno edital,nãoconcordando
como resultado
do julgamento
proferido
na Ata de Reuniãoe Julgamento
julho
do dia 20 de
desteano,apresenta
RECURSO
AO JULGAMENTO,
nostermos
do artigo41,S 1o,da LeiFederalno8.666/g3,
nosseguintes
termos:
1) A Recorrente
alega,que no ato da aberturados envelopes
constatou
- UNIENGENHARIA
queas empresas
E COMERCIO
LTDA:ELMOENGENHARIA
LTDA; VALENGE CONSTRUTORAE INCORPORADORALÏDA: EHS
CONSTRUTORA
E INCORPORADORA
LTDA;CONSTRUTORA
ATLANTALTDAe
GOIASCONSTRUTORA
LTDA,apresentaram
índices
por
os
financeiros
assinados
técnicosem contabilidade,
apontandoque o item 6.4.3,do Edital,exigeque as
formulas
supramencionadas,
deverãoestardevidamente
aplicadas
em memorial
de
cálculo, juntado ao balanço patrimonial,DEVIDAMENTEASSINADOpoR
CONTADOR
HABILITADO,
e que,tendosidosolicitado
peloprepostoda empresa
que registrasse
o fatoem Ata,nãofoi aceito.
Apontaque ao elaboraro Editalo orgão licitantefoi claro quantoà
necessidade
de que as fórmulasaplicadasem memorialde cálculoanexadaao
balanço,
deveriaestardevidamente
assinadopor Contador
habilitado,
devendo,por
essefato, a empresas
acimacitadasnãoseremhabilitadas.
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Afirma a Recorrente,que o Edital é o instrumentonorteadordo
certame,devendoser cumpridoem sua integralidade,
entendendoque se tal
requisito
paracapacitar
é necessário
as empresas,
a Comissão
nãopoderiahabilitar
quenãocumpriram
taisempresas
tal requisito.
2l Continuando,pede a Recorrentea inabilitaçãoda empresa
cAMlNHo ENGENHARIA
E CONSTRUçÕES
LTDA, afirmandoque a mesma
apresentouo Certificadode lnscriçãoMunicipalcom validadevencida,fato este
pelaRecorrente,
suscitado
julgadora,
pelacomissão
entretanto,
não percebido
que
habilitoua mencionada
empresa,apontandocomo descumprido
o item 6.2, do
Edital.
3) lnfereaindaa Recorrente,
contraa habilitação
da empresaEHS Construtorae Incorporadora
Ltda, afirmandoter ela deixadode apresentar
CERTIDÃOatualizada
emitidapelaJUCEG,estandoestavencidahá maisde 60
(sessenta)
dias,afirmando,
que e apesarde impugnado
pela Recorrente,
não foi
pela
apreciado Comissão.
4) Requerainda,a inabilitação
das empresas
GOIASCONSTRUTORA
LTDA; CONSTRUTORA BETTER S.A; EHS - CONSTRUTORA E
INCORPORADORALTDA; CONSTRUTORA ATLANTA LTDA; CCBcoNSTRUToM cENTRAL Do BRASTL; INFRACON-CONSTRUTORA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA; SIGLA ENGENHARIAE CONSTRUçÕESLTDA;
CAMINHO ENGENHARIAE CONSTRUçOESLTDA; TERMOESTES/A
CONSTRUçÃO
T INSTALAçÕTS;
ENGEFORT
CONSTRUTORA
LTDA;VALENGE
CONSTRUTOME INCORPORADORA
LTDA; UNI ENGENHARIA
COMERCIO
LTDA;ELMOENGENHARIA
LTDA;CIMAENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS
LTDA;CONSTRUTORA
ABAPANLTDA e stAL coNSTRUÇoESctvts LTDA,por
descumprimento
das normasdo Editale da Lei 8.666/93,mormenteo item 14,
alegandoque somentea empresaRecorrente
o cumpriu,deixandoas demaisde
protocolar
os envelopes,
conforme
estavadeterminado.
5) Pede ao final, que seja recebidoo presenterecursoe julgado
procedente,para INABILITARAS EMPRESAS retro mencionadaspor
descumprimento
da Lei no 8.666/93e do Edital,sob penade seremtomadasas
judiciais
medidas
que o caso exige,evitandoo comprometimento
do processo
licitatorio.
III
DAS RAZÕESDO RECURSODA CIMA ENGENHARIAE
EMPREENDIMENTOS
LTDA
A empTesaCIMA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
pessoajurídicade direitoprivado,
comsedeem Cascavel,
Estadodo Paraná,à Rua
Paraná,no 3.056,sala1.501, inscritano CNPJsobno 75.084.616/0001-g7,
porseu
representante
legal,vem,comfulcrono art. 109,l, a, da Lei no g.666,de21.06.93,'ú\i
apresentarRecursoAdministrativo
contra decisão da Comissãode Licitação, J\'
consignada
na Ata de Reuniãoe Julgamento,
publicadaem 24.07.2oor,
quê a
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DECLAROUINABILITADA,
para as demaisfases da licitação,com a seguinte
fundamentação:
A Recorrente
alegaque sua qualificação
técnica,em atendimento
ao
item6.3,do Edital,estácomprovada
atravésde CertidõesemitidaspelosConselhos
Regionais
de Engenharia,
Arquitetura
e Agronomia
dos Estadosdo Paraná,Minas
Gerais e Goiás, bem como a documentação
profissional
do seu empregado
Engenheiro
Eletricista
JARBASTAVARESMAMEDEMA|A.
Afirmapossuirregistrono cREA-pR,no CREA-MGe no cREA-Go,
tendoapresentado
a certidão
de registro
nostrêsconselhos,
alémde possuirno seu
quadrode empregados
o EngenheiroEletricista
JARBASTAVARESMAMEDE
MAIA,registrado
no CREA-MGe com vistode registrono CREA-GO,sendoque na
Documentação
da Recorrente
constamcopiasda CTPSe da CarteiraProfissional
do mesmo,comprovando
o registroe o vistodo registro.
Reclamaa Recorrente,que a Comissãonão realizounenhuma
paraconfirmar
diligência
se o Engenheiro
Eletricista
JARBASTAVARESMAMEDE
MAIA,registradocomo responsável
técnicoda Recorrenteno CREA-MG,possuí
visto de registrono CREA-GO,conformeconstana página15, da sua Carteira
Profissional,
cuja copia integraa documentação
da Recorrente.
Afirma,que tal
podeserfeitavia internet,
diligência
no sitedo CREA-GO.
Declaraa Recorrente
possuir,dentreoutros,comoresponsável
técnico
o Engenheiro
Eletricista
JARBASTAVARESMAMEDEMAIA,portadorda Carteira
Profissional
no 8.649/D,do CREA-DF,e que tal profissional
tem registrocomo
responsável
técnicoda Recorrente
peranteo CREA-MG,conformecertidãoexarada
poresteConselho
que integraa documentação
Regional,
de habilitação,
bemcomo
possuivistode registrono CREA-GO,conformecomprovaa fls. 1S,
tal profissional
da sua CarteiraProfissional,cuja copia também integra a documentaçãode
habilitação,
e que a comprovação
da relaçãodos responsáveis
técnicosde uma
empresade construção
se dá mediantecertidãoexaradapelo CREAde um dos
Estados
ondetal empresa
tenharegistro.
Fezjuntarao finalda peçarecursal,
copiada Certidão
de Registro
do
EngenheiroEletricistaJARBASTAVARESMAMEDEMAIA no CRE#GO, no
1512912C07-lNT
emitidaem 25 de julhode 2007,requerendo,
ao final,que seja
julgadoprocedente
o RecursoAdministrativo
interposto,
reformando-se
a decisãoda
Comissão
paradeclarara Recorrente
de Licitação,
por
HABILITADA ser medidade
Justiça.Supletivamente,
em não sendo reformadaa decisãovergastada,reguer,
com fulcrono $ 30,do art. 43, da Lei 8.666/93,seja determinada
a realizaçaó
Oa
diligênciavisandoconfirmarque o EngenheiroEletricistaJARBASTAVARES
MAMEDEMAIApossuivistode registrono CREA-GO.
IV - DAS CONTRA.RAZÕES
DOSRECURSOS
,

Instadas as empresas interessadas à contra-razoar, veio
,
tempestivamente,
e exclusivamente,
a empresaCAMINHOENGENHARIA
LTDA,
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contradizendo
os termosdo recursointerpostopela empresaFUAD RASSI
ENGENHARIA
INDUSTRIA
E COMERcIo
LTDA,
da seguinte
iorma:
1) esclarece
que a Recorridanão descumpriu
o item6.2. e 7 do
Edital,afirmandoser bastantepara tal verificarque no CERTIFICADO
DE
INSCRIÇÃOMUNICIPALa data de validadeestá clara e devidamente
apontada
comosendo2Sl0Tl2O0g;
2) quantoao item14 do Edital,afirmaa Recorrida,
ser crívelque
a Recorrentedeixoude fazera devidaleiturado Instrumento
Convocatorio,
poisestáevidentenasdisposições
contidasnos itens13 a 17 queo protocolo
dos envelopes
feitovia Protocolo
Administrativo
do Tribunalde Justiçaé uma
faculdade
e nãoumaobrigação.
3) ante o exposto,requer pela improcedência
absolutado
RecursoAdministrativo
interposto
pela EmpresaFUADRASSIENGENHARTA
INDUSTRIA
E coMERCtoLTDA,mantendo-se
a decisãoque por justiçae
adequação
habilitou
a EmpresacAMlNHo ENGENHARTA
E coNÍRUcÃo
LTDA.,paracontinuar
participando
do certame.
V - DA,APRECIAçÃO
RECURSO
DA FUADRASSIENGENHARIA

INDUSTRIA
E COMÉNCIO
LTDÃ

Ressaltandoo intento da Recorrentedo prosseguircomo única
concorrentehabilitadano presente certame licitatório,tendo como claro o
desconhecimento
dos princípios
estatuídos
no artigo3o,da Lei Federalno8.666/g3,
principalmente
a obrigação
da Administração
selecionar
a propostamaisvantajosa,
conseguido
atravésda garantiado carátercompetitivo
podemosafirmar
da licitação,
que nenhumdos intentosda Recorrente
tem amparolegal,não lhe cabendorazão
arguma.
Quantoà reclamação
de que as empresasUNI ENGENHARIA
E
COMERCIOLTDA;ELMO fruCerunnRtALTDA;VALENGECONSTRUTORA
E
INcoRPoRADoRALTDA; EHS CONSTRUTORA
E tNcoRpoRADoRALTDA;
CONSTRUTORAATLANTA LTDA e GOIAS CONSTRUTORALTDA teriam
descumprido
o item6.4.3,do Edital,apresentando
o memorial
de cálculodos índices
juntado
financeiros,
ao balançopatrimonial,
portécnicoem contabilidade,
assinado
e
não por Contadorhabilitado,
a ComissãoPermanente
de Licitação
buscouamparo
parasuadecisãode considerar
cumprido
tal exigência,
fundamentada
nostermosda
Resoluçãono 560/93,de 28 de outubrodó 1983, do ConselhoFederalde
Contabilidade,
pelaqualdispõesobreas prerrogativas
profissionais
de que tratao
artigo25, do Decreto-lei
nog.295,de 27 de maiode 1946,que defineos trabalhos
técnicos
de contabilidade.
\Ì

Na supra-citada
Resolução,
o seu artigo50 , item 11, consideraa !u'
"elaboraçãode cálculos,análisese interpretação
dl amostragensaleatóriasou c/\
probalísticas",
comosendoatividade
compartilhaãa
entreTécnicode Contabilidade
e
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Contador.Ademais,
privativas
dasatribuições
doscontadores,
enumeradas
no $ 1o,
da mesmaresolução,
nenhumaobstaa elaboração
de memoriais
de cálculopelo
Técnicode Contabilidade.
Dessaforma,cabeà Comissãointerpretar
de formarazoávelo que se
pedeo Edital.A elaboração
do balançopatrimoniale as demonstrações
contábeis
do últimoexercício
social,atividade
privativa
do Contador,
das empresahabilitadas,
foramapresentadas
na formada Lei. Conformeexigeo Edital,no item 6.4.3,as
fórmulasexigidasno item6.4.2,deveriamestaraplicadas
em memorial
de cálculo,
junto ao balançodevidamente
pelo
assinado
contadorhabilitado,
fato que foi
pela Comissãode Licitação.
constatado
Destarte,os memoriais
de cálculoestão
devidamente
assinados,
aindaque portécnicode contabilidade,
na formapermitida
pelaResolução
acimacitada.
OutrocasoapontadopelaRecorrente,
em que pedea inabilitação
da
empresaCAMINHOENGENHARTA
E CONSTRUçÕES
por
LTDA,
descumprir
o
item6.2,letra"b",do Edital,porter apresentado
o Certificado
de Inscrição
Municipal
com validadevencida,apontaoutro enganoda Recorrente,
pois a CAMINHO
prova
apresentou
a
de inscriçãono cadastrode contribuinte
estadualválida. Diz o
item6.2, letra"b",que deveriaser apresentado
a provade inscriçãono cadastrode
contribuinte
estadual
ou municipal.
Portanto
a certidão
estadual
supriua municipal.
Aindana mesmalinhade conduta,tentandoa exclusãodas demais
concorrentes,
faltou razão à Recorrente,
quandoinsurgecontraa habilitaçãoda
empresaEHS - CONSTRUTORA
E INCORPORADORA
LTDA,afirmando
ter ela
deixadode apresentarcertidãoatualizadaemitidapela JUCEG,estandoesta
vencidahá maisde 60 (sessenta)
dias.No entanto,
o únicodocumento
solicitado
no
Editalque se pede a autenticação
na JuntaComercialda sede ou domicÍlioda
licitante,
é a copiaou fotocopiado LivroDiário,quandoda apresentação
balanço
patrimonial,
poressemeio.Essequesitoa Empresa
EHScumpriusatisfatoriamente.
Porfim,a FUADRASSIinterpreta
maisumavez de formaequivocada
o Edital,particularmente
o que dispõeo item 14, quandopedea inabilitação
das
EMPTCSaS
GOIASCONSTRUTORA
LTDA;CONSTRUTORA
BETTERS.A.:EHS CONSTRUTORA
E INCORPORADORA
LTDA;CONSTRUTORA
ATLANTALTDA:
ccB-coNSTRUToRACENTML Do BRASTL;tNFRAcoN-coNSTRUToME
gONSTRUçÕES LTDA; SIGLA ENGENHARIAE CONSTRUçÕESLTDA;
CAMINHO ENGENHARIAE CONSTRUÇÕESLTDA; TERMOESTE S/A
CONSTRUçÃO
E INSTALAÇÕES;
ENGEFORT
CONSTRUTORA
LTDA;VALENGE
CONSTRUTORA
E INCORPORADORA
LTDA; UNI ENGENHARIA
COMERCIO
LTDA;ELMOENGENHARIA
LTDA;CIMAENGENHARIA
E EMPREENDIMENToS
LTDA;CONSTRUTORA
ABAPANLTDA e slAL coNSTRUÇoESctvls LTDA,
quedeixaram
alegando
de protocolar
os envelopes
de habilitaçãó
e proposta.
Diz o item 13, do Edital: "os Ínferessados poderão enviar
documentaçãoe proposta antecipadamente,desde que chancelemos seus
envelopesno ProtocoloAdministrativo do Tribunat de Justiça do Estadode
Goiás".Tal dispositivo
é facultativo
e não umacondiçãopassívelde inabilitação.
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que defineo item 14,é a formade condutada Comissão
paraque a
de Licitação
faculdade
discriminada
no item13 sejaconduzida
isonomicamente.
vr
DA APREC|AçÃORECURSODA C|MA ENGENHARTA
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA
Razãonão assisteà Recorrente,
postoque,apesardas alegaçõesno
documentorecursal,persisteo fato causadorda sua inabilitação,que foi o
descumprimento
do item6.3,letra"a",do Edital,quandodeixoude comprovar,
por
certidão de registro ou inscrição junto ao CREA, no caso o CREA/GO,
contendona relaçãodos responsáveis
técnicos,a condição
de responsabilidade
técnicado EngenheiroEletricista
JARBASTAVARESMAMEDEMAIA, por ela
indicado,
na declaração
solicitada
no item6.3,letra"b",do Edital.
A Recorrente
paracomprovação
apresentou,
do item6.3, letra"a",do
Edital,as Certidõesde Registrojunto aos ConselhosRegionaisde Engenharia,
Arquitetura
e Agronomia
dos Estadosdo Paraná,Goiáse MinasGerais,constando
somenteno de MinasGerais,comoresponsável
técnico,o Engenheiro
Eletricista
JARBASTAVARESMAMEDEMAIA. No entanto,no que prevalecepara tal
comprovação,
aqueledo Estadode Goiás,não fez constaro nome Engenheiro
Eletricista
JARBASTAVARESMAMEDEMAIAcomoresponsável
técnico.
Ressalte-se,
então,que a ComissãoPermanente
de Licitação,
mesmo
tendoobservado
a indicação
do vistodo registrona copiada CTPSe da Carteira
Profissional
do mesmo,não considerou
cumprido
tal requisito,
dianteda existência
da Certidão
de Registro
da empresaCIMAENGENHARIA
E EMPREENDTMENTOS
LTDAno Conselho
Regional
de Engenharia,
Arquitetura
e Agronomia
do Estadode
Goiás(CREA/GO),
junho
emitidaem 19 de
de2007,na qualnãoconstao nomedo
EngenheiroEletricistaJARBAS TAVARES MAMEDE MAIA registradocomo
responsável
técnico,descumprindo,
portanto,por força da sua indicaçãocomo
responsável
técnico,na categoria
engenheiro
eletricista,
o que pedeo item6.3,letra
"a",do Edital.
quantoa apresentação
Outrossim,
da copiada Certidãode Registrodo
EngenheiroEletricistaJARBASTAVARESMAMEDEMAIA no CREA/GO,no
1512912OO7-|NT
emitidaem 25 de julho de 2007,portanto,em data posteriorà
reuniãoda licitação,
quese deuem 20 de julho,aindafossepermitido
juntá-loà sua
documentação
habilitatoria,
fato que não o é, não comprovaria
a sua condiçãode
responsável
técnicoinscritoe registradopela empresaCIMA ENGENHARIA
E
EMPREENDIMENTOS
LTDAno ConselhoRegionalde Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
do Estadode Goiás(CREA/GO).

VII . CONCLUSÃO
1) Conhecea ComissãoPermanentede Licitaçãoos recursos \ì
ïv'
interpostos
pelasempresasFUADRASSIENGENHARIA
INDUSTÉIA
E COMERCIO \
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LTDA e CIMA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS
LTDA,por considerá-los
tempestivos;
2) pelasrazõesacimaapontadas,
somospelanegativade provimento
ao recursointerposto
pela empresaFUAD RASSIENGENHARIA
INDUSTRIA
E
COMERCIOLTDA,mantendoas habilitações
das empresasrecorridas,
por não
encontrarnenhumafundamentação
plausívelparareformada decisãoprolatadana
Atade Reunião
e Julgamento
do dia20 de julhodesteano;
3) pelos fundamentos
apresentados,
somos pela manutençãoda
prolatada
decisão
na Ata de Reuniãoe Julgamento
do dia 20 de julhodesieano,
que inabilita
a empresaCIMAENGENHARIA
E EMPREENDTMENTOS
LTDA,peto
descumprimento
do item0.3,letra"a",do Edital.
lsso posto,nos termosdo S 40, do artigo10g, da Lei Federalno
8.666/93,à autoridadesuperior,para apreciação
da decisãoadotadapor esta
Comissão
Permanente
de Licitação.
Go i â n i a1, 3 de agostode 2007
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