
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 
NO ESTADO DE SERGIPE 

CORE-SE 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Ref.: Tomada de Preços n". 02/2018 

Recorrente: M2 PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME. 

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe realizou, no dia 21 
de janeiro de 2019, licitação na modalidade Tomada de Preços sob o n° 002/2018, para 
Contratação de empresa especializada na execução de efetuar reforma na nova sede do 
CORE/SE, no regime de empreitada por preço global, conforme as especificações contidas no 
edital e em seus Anexos. 

ANÁLISE DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO   

DOS FATOS 

Trata-se de resposta ao Recurso Administrativo apresentado pela pessoa jurídica M2 PROJETOS 
E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME. 

#4, 

Conforme consta nos autos, a licitante jurídica M2 PROJETO Et  SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA-ME apresentou recurso no prazo legal. 

ANÁLISE DE MÉRITO  

I — DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, cabe demonstrar a tempestividade do presente Recurso. 

A publicação do resultado do julgamento dos envelopes de propostas técnicas dos Licitantes 
ocorreu em 21/01/2019. Portanto, no dia seguinte, iniciou-se o prazo de 5 dias úteis para a 
interposição de recursos. 

Desta maneira, o prazo de recursos expirou no dia 29/01/2019, terça-feira. Considerando que o 
Recurso foi entregue de acordo com o Instrumento Convocatório no dia 28/01/2019, decorre que 
é inequívoca a sua tempestividade. 

II- DO OCORRIDO 

Após a sessão de abertura dos envelopes de habilitação da Tomada de Preços n° 002/2018 
ocorrida em sessão pública no auditório do Conselho Regional dos Representantes Comerciais 
no Estado de Sergipe, a Comissão de Licitação, procedeu ao Credenciamento das licitantes 
presentes, confirmando a regularidade da documentação que se referia ao procedimento por 
todas as licitantes e ato contínuo iniciou a análise da documentação habilitatória. 
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Foram julgadas habilitadas as empresas JPC CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA FCK 
LTDA. 

Foi julgada inabilitada a empresa M2 PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-
ME ora recorrente, por entender a Comissão Permanente de Licitação que houve informações 
divergentes entre o Contrato Social e aquelas constantes na inscrição do CNPJ junto a Receita 
Federal e quanto ao Balanço Patrimonial da empresa, não aceito pelo Departamento Contábil da 
Entidade, por não obedecer, a principio, o que determinavam os itens 7.3.4.6 e 7.3.4.7 do 
Instrumento Convocatório. 

A empresa M2 PROJETOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME, entende que há 
razões para a reforma das decisões proferidas em relação ao julgamento de sua documentação. 

III - DAS RAZÕES APRESENTADAS 

Para a reforma do julgamento da Recorrente a empresa M2 PROJETOS E SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA-ME apresentou as seguintes razões: 

3.1 SITUAÇÃO FINANCEIRA 

A Recorrente, além de apresentar a documentação exigida em Edital, demonstrou possuir índices 
de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral superiores a 01 (um), conforme relatório 
financeiro extraído do SICAF, atendendo, assim, o determinado no item 7.3.4.6. 

A boa situação financeira da Recorrente foi comprovada, não existindo motivo para sua 
inabilitação, mesmo porque, se existe, é desconhecido de todos, pois a justificativa apresentada 
pela Comissão de Licitação limitou-se a dizer que os balanços contábeis não estavam de acordo 
com o instrumento convocatório. 

A M2 Construções, Projetos e Segurança do Trabalho Ltda —ME, cumpriu de forma integral todos 
os requisitos do Edital de Tomada de Preços 02/2018 e principalmente aqueles relacionados com 
o objeto da licitação e, mesmo que tenha omitido qualquer documentação, o que poderia ser 
sanado, nos termos do Edital, ficou evidenciado sua boa situação financeira, o que é escopo de tal 
requisito. 

Adiante vejamos o que estabelece o artigo 31 da Lei 8.666/93, que dispõe os documentos que 
podem ser cobrados quando da fase de habilitação: 

"Art. 31. A documentação relativa a qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
I — balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
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que comprovem' a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
II — certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1 o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1 o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 
capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 
contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. 
(Redação dada pela Lei n°8.883, de 1994) 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstas no § lo do art. 56 desta Lei, como dado 
objetivo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa 
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação 
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financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação." 

Como transcrito acima, o artigo 31 da Lei de Licitações permite que os índices contábeis 
demonstrem a boa situação financeira da empresa licitante, o que ocorreu. 

3.2 DIVERGÊNCIA APONTADA 

Aduz a Comissão Especial de Licitação que devido às divergências entre as informações 
contidas no Contrato Social e Cadastro junto ao CNPJ da Receita Federal tornou a Licitante 
Recorrente inapta para participar do certame. 

Ora, a conduta do agente público responsável mostra-se absolutamente irregular, desatendendo 
aos princípios da licitação, não podendo prevalecer de forma algum, haja vista que acabou 
frustrando, senão restringindo a competitividade do certame, o que. de certa forma, é 
expressamente vedado pela Lei 8.666/93, em seu_art. 30, § 1°, I, vejamos: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 
principio constitucional 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 com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 
§ 1° É vedado aos agentes públicos: 

1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos 	5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991; (grifos nossos) 

Segundo esses dispositivos, não pode haver cláusulas ou condições que sejam irrelevantes para 
o específico objeto do contrato. 

Rua João Pessoa, 320 - 50 
 andar - Salas 501/503 e 519/521 Ed. Cidade de Aracaju - Centro — Aracaju — SE- CEP 49019-900 

Telefone: (79) 3214-5676 -3211-0808 
E-mail corese@core.se.org.br  Web-Page: www.corese.org.br   



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS 
NO ESTADO DE SERGIPE 

CORE-SE 

Assim o objeto da Tomada de Preços n° 02/2018 é a escolha da proposta mais vantajosa para 
contratação de empresa especializada na execução de reforma na nova sede do CORE/SE, no 
regime de empreitada por preço global. 

Ou seja, por empresa especializada, entende-se aquela que preste serviços de engenharia, o que 
claramente consta nas atividades desenvolvidas pela licitante recorrente, él que desprendemos 
de todas as documentações acostadas. 

Inabilitar um concorrente somente por uma questão de atualização documental fere diversos 
princípios constitucionais e, principalmente, foge ao objetivo da Tomada de Preços em questão, 
qual seja: contratar empresa especializada pelo menor valor. 

Pelo ocorrido, a Comissão Pública acabou por incorrer num favorecimento aos demais 
concorrentes. 

Indubitavelmente, também em razão disso, não foi mantido o caráter competitivo do certame, 
acabando por transformar o procedimento em instrumento de privilégio, ferindo, assim, o 
princípio da impessoalidade. 

É oportuno registrar que dito ato desrespeitou, ainda, o principio da vinculação ao instrumento 
convocatório, pois tal argumento de desqualificação não é trazido. 

A base deste princípio está inserida nos artigos 3° e 410  da Lei 8.666/93, que com clareza 
incontestável, dispõem que a Administração não pode descumprir as normas do Edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada, seguida, ainda, pelos arts. 43, 44, 43 e 48 do citado diploma 
legal. 

IV - DO PEDIDO 

DIANTE DO EXPOSTO, requer à essa d. Comissão de Licitações o acolhimento das razões 
supra, para ao final, ser revista a decisão proferida, HABILITANDO A RECORRENTE na 
Tomada de Preços n° 02/2018, pelo atendimento dos requisitos editalícios e das disposições 
legais que regem a matéria. 

Caso não seja esse o r. entendimento, seja acatada a preliminar levantada, proferindo essa d. 
Comissão de Licitações outro decisum devidamente fundamentado, devendo, ainda, cumprir o 
disposto no art. 109, § 2° a 5°, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 
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Finalmente, caso não seja provido o presente recurso, o que se admite somente para efeito de 
argumentação, regue seja franqueada vista do processo administrativo, inclusive fotocópias, 
visando a defesa dos direitos da Recorrente. 

ANÁLISE DO PEDIDO 

Em relação à divergência de informações entre o Contrato Social da empresa M2 PROJETOS E 
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME e o descrito no Código e Descrição da atividade 
no CNPJ, que seria o código CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), tem-se a 
informar o que segue. 

O objeto da licitação é a contratação de empresa especializada na execução de efetuar reforma na 
nova sede do CORE/SE, no regime de empreitada por preço global, conforme as especificações 
contidas no edital e em seus Anexos. Assim sendo, o Instrumento Convocatório, no item 
habilitação, requereu documentação referente ao que a legislação exige para o cumprimento do 
referido objeto. 

Aprofundando a análise do tema a Comissão Permanente de Licitação do CORE-SE recorreu à 
doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores para chegar a uma decisão que traga justiça 
ao procedimento. Assim sendo, percebe-se que inabilitar a empresa recorrida pelo fato de haver 
divergência entre o que consta em seu contrato social como atividade da empresa e o que consta 
em seu CNPJ como descrição de suas atividades seria excesso de rigor diante das regras dispostas 
no Instrumento Convocatório. 

Em relação ao fato que ora analisamos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que 
a interpretação das regras do Edital devem proporcionar a participação do maior número possível 
de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar a proposta mais vantajosa, como 
segue: 

ADMINISTRATIVO. 	LICITAÇÃO. 	HABILITAÇÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. 1. As regras do edital de 
procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem 
causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 
certame, possibilitem a participação do maior número possível de 
concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre 
várias propostas, a máis vantajosa. 2. Não há de se prestigiar posição 
decisória assumida pela Comissão de Licitação que inabilita 
concorrente com base em circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, fazendo exigência sem 
conteúdo de repercussão para a configuração da habilitação jurídica, 
da qualificação técnica, da qualificação econômica-financeira e 
regularidade fiscal. 3. Se o edital exige que a prova da habilitação 
jurídica da empresa deve ser feita, apenas, com a apresentação do 
"ato constitutivo e suas alterações, devidamente registrada ou 
arquivadas na repartição competente, constando dentre seus 
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objetivos a exclusão de serviços de Radiodifusão...", é excessiva e 
sem fundamento legal a inabilitação de concorrente sob a simples 
afirmação de que cláusulas do contrato social não se harmonizam 
com o valor total do capital social e com o correspondente balanço 
de abertura, por tal entendimento ser vago e impreciso. 4. Segurança 
concedida 
(STJ - MS: 5606 DF 1998/0002224-4, Relator: Ministro JOSÉ 
DELGADO, Data de Julgamento: 13/05/1998, SI - PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 10.08.1998 p. 4RDR vol. 14p. 175) 

Indica o STJ, com o referido entendimento, que se evite a inabilitação de licitantes por pequenas 
falhas formais que não tragam prejuízo ao objeto do certame, permitindo, deste modo, uma maior 
competitividade entre as empresas o que é benéfico para a Administração Pública. 

Já o ilustre doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO segue a mesma linha sobre a não vinculação 
estrita o Contrato Social da empresa, afirmando que no Direito Brasileiro não vigora o princípio 
da especialidade da pessoa jurídica, de tal modo que o contrato social não confere: 

"poderes" para a pessoa jurídica praticar atos dentro de limites 
precisos. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica 
ilimitada". 	(MARÇAL JUSTEN FILHO, in Comentários 
à Lei de Licitações, 9a ed. Dialética, p. 303) 

Especificamente sobre o tema já se manifestou o Tribunal de Contas da União, em Acórdão 
1.203/11 Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, expressando que a divergência 
no cadastro de atividades na Receita Federal do Brasil em relação ao Contrato Social não é motivo 
para inabilitação de empresa, como segue: 

"Entendemos que o cadastro de atividades na Receita Federal 
do Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação 
da empresa, ainda mais que tal cadastro não era totalmente 
discrepante do objeto do certame. É certo que esse cadastro é 
uma imposição legal e deve estar atualizado, porém em 
nenhum momento há previsão legal de impedir uma empresa 
de participar em virtude de uma discrepância desse cadastro. 
Caberia aos responsáveis a formação de juízo crítico com base 
em todas as informações apresentadas, especialmente a 
simples leitura do Contrato Social da empresa representante." 

Deve-se considerar, também, os Atestados de Capacidade Técnica, cadastrados no CREA-
SE, apresentados pela empresa. Consta que ,a empresa realizou os seguintes serviços de 
acordo com os documentos de qualificação técnica: 

- Na Igreja do Evangelho Quadrangular — Construção de WC Masculino e Feminino, 
Berçário, Sala para crianças de 3 a 4 anos e Secretaria da Igreja Quadrangular Sede, além de 
Reforma de sua Sede; 

-Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro —Elaboração de Projetos complementares 
de Engenharia e execução de obra para a igreja; 
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- No Colégio IDEAL — Reforma do Colégio — Espaço de convivência; 

- No Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe — Execução dos serviços de reforço estrutural 
da infraestrutura e da superestrutura do mini auditório do edifício anexo da sede do TRE/SE. 

Da análise dos referidos atestados, depreende-se que a empresa prestou serviços de 
engenharia semelhantes ao que se requer no objeto da Tomada de Preços 02/2018, sendo, 
como dito anteriormente, todos atestados pela Entidade fiscalizadora da profissão, o CREA-
SE. 

Em relação ao Balanço Patrimonial da empresa, não aceito pelo Departamento Contábil da 
Entidade, por não obedecer, a princípio, o que determinavam os itens 7.3.4.6 e 7.3.4.7, foi 
submetido novamente a documentação relativa ao Balanço Patrimonial da empresa ao 
Departamento Contábil que reviu sua decisão informando que, após uma análise mais detida 
da documentação, o referido Departamento reviu sua decisão, em parecer exarado pela 
Contadora da Entidade, a Sra. Ideilda Fernandes Vieira, acostados aos autos do processo 
licitatório, consta que: 

"Pelos números apresentados nos Balanços, podemos 
afirmar que ambas as empresas possuem capacidade 
financeira imediata e o resultado o exercício entre as 
empresas apresentadas, levando em consideração que a 
empresa CONSTRUTORA FCK LTDA EPP demonstrou um 
lucro positivo no valor de R$ 376.669,77, e a empresa M2 
CONSTRUÇÕES PROJETOS E SEGURANÇA DO 
TRABALHO EIRELE-ME, demonstra o resultado financeiro 
negativo no valor R$ 46.871,11, com a receita apurada menor 
que as despesas apuradas no final do exercício de 2017." 
(grifo nosso). 

CONCLUSÃO 

Com base no exposto acima, a Comissão Permanente de Licitação firma convencimento 
no sentido de que, diante da análise da doutrina e jurisprudência sobre os motivos que levaram a 
inabilitação da empresa, além do parecer do Departamento Contábil da Entidade, tal pleito merece 
acolhimento, devendo a decisão de inabilitação ser revista. 

DECISÃO FINAL  

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância aos demais 
princípios da Licitação, CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa M2 PROJETOS E 
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME, tendo em vista a sua tempestividade, para no 
MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO. 
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Desta forma, nada mais havendo a relatar, agendaremos nova Sessão Pública para dar 
continuidade ao presente Processo licitatério. 

Aracaju, 04 de fevereiro 

JUSW:N_ 
audia R. leira Aragão 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações CORE-SE 
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