PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 120-50.482/2017
CONCORRÊNCIA Nº 015/2018 – CPL/PMSL
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos – PMGRS de São Luís, em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto
Federal nº 7.404/2010, a partir das especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.

RECORRENTE: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
RECORRIDO: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Trata o presente, de julgamento de recurso administrativo interposto pela licitante DRZ
GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, em face da decisão desta Comissão em
determinar a habilitação no certame das seguintes empresas:
FRAL CONSULTORIA LTDA; FLORAM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA; MJ ENGENHARIA LTDA e
KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

1. DA TEMPESTIVIDADE
Como a empresa recorrente entregou seu recurso dentro do prazo regulamentar, é
TEMPESTIVA a peça recursal interposta.
Assim, a Comissão CONHECE o Recurso Administrativo ora apresentado.
Registramos, ainda, que houve protocolo de contra razões de recurso administrativo
pelas licitantes MJ Engenharia Ltda. e Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda..

2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE
A recorrente alega em apertada síntese, que:
a) A empresa FLORAM ENGENHARIA teria apresentado atestado incompatível
com a determinação do item 12.4.1.3. do Edital (qualificação Técnica), pois
nenhum dos municípios constantes no atestado possuíam mais de 500 mil
habitantes;
b) A empresa FRAL CONSULTORIA não teria comprovado sua Qualificação
Financeira (item 12.3.2.), por somente ter apresentado seu Balanço Patrimonial,
DRE e Índices Financeiros, deixando de apresentar a DRA, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Nota
Explicativa;
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c) A empresa KEY CONSULTORIA além de não ter apresentado a Certidão
Negativa de Débitos Estadual, contrariando o disposto no item 12.2.4. do Edital;
não teria comprovado sua Qualificação Financeira (item 12.3.2.), por somente ter
apresentado seu Balanço Patrimonial, DRE e Índices Financeiros, deixando de
apresentar a DRA, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Nota Explicativa; bem como teria apresentado
atestado incompatível com a determinação do item 12.4.1.3. do Edital
(qualificação Técnica), pois nenhum dos municípios constantes no atestado
possuíam mais de 500 mil habitantes;
d) ; a empresa MJ ENGENHARIA além de não ter apresentado a Certidão Negativa
de Débitos Estadual, contrariando o disposto no item 12.2.4. do Edital; não teria
comprovado sua Qualificação Financeira (item 12.3.2.), por somente ter
apresentado seu Balanço Patrimonial, DRE e Índices Financeiros, deixando de
apresentar a DRA, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Nota Explicativa; bem como teria apresentado
atestado incompatível com a determinação do item 12.4.1.3. do Edital
(qualificação Técnica), pois nenhum dos municípios constantes no atestado
possuíam mais de 500 mil habitantes;

3. JULGAMENTO
Inobstante a tempestividade, adentrando no mérito, em que pese a alegação da
recorrente, não vislumbramos meios de seus pedidos prosperarem.
Passemos a detalhar as questões rebatidas para melhor esclarecimento.

I - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Determina o Edital:

12.4.1.3. Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa
licitante/proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e quantidades com o objeto desta licitação, a ser feita no intermédio
da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado técnico, fornecido (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha executado, a
contento, a Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(nos termos da Lei nº 12.305/2010) ou Plano de Saneamento Básico Setorial de
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (nos termos da Lei nº 11.445/2007)
em municípios de população de no mínimo 500.000 (quinhentos mil) habitantes.
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Como se pode perceber o item acima não apresenta restrição à realização de trabalhos
regionalizados, desde que atendidos os termos legais exigíveis.
Ainda convém informar que tal questão foi devidamente saneada em esclarecimento
apresentado a esta Comissão, sendo o mesmo disponibilizado a todos os interessados no
site http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp., no arquivo nomeado

“Esclarecimento 4”, o qual colamos abaixo:
Pergunta:
"Entendemos que o atestado de PMGIRS exigido no item 12.4.1.3 para município de
população mínima de 500.000 habitantes, poderá ser atendida com um atestado
de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que comprove que
a região tenha no mínimo 500.000 habitantes. Está correto?"
Resposta:
Serão aceitos Planos, municipais ou intermunicipais, de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos que abranjam uma população de, no mínimo, 500.000 habitantes.

Por todo o exposto, não cabe a discussão sobre a aceitabilidade ou não de atestados
regionalizados que atendam às exigências legais.

II - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA
Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi
inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade
licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente
as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantira
observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.
Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração às
exigência do edital. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público,
onde se limita que a Administração observe as regras por ela própria lançadas no instrumento
que convoca e rege a licitação, não cabendo a cobrança de exigências extras.

Assim, chegamos aos termos do nosso Edital:
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12.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de
sua apresentação;
12.4.2.1. Deverão apresentar o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social por meio de
cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente.
É necessário observar, para avaliação do questionamento lançado, qual foi o
documento exigido no Edital e qual seu fim, que seriam: Balanço Patrimonial do último
exercício social, devidamente autenticado na Junta Comercial, que comprove a boa
situação da empresa, inclusive pelos índices de liquidez/financeiros.
No caso das empresas participantes e habilitadas por esta Comissão, todas cumpriram
com os termos editalícios, inclusive com os da Qualificação Econômica.
Assim, a exigência de documentos outros, que não os detalhados no Edital e limitados
aos termos dos art. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, mesmo que previsto em lei para comprovação
de demonstrações contáveis - mais direcionados a verificação pela Receita Federal e Junta
Comercial -, não é cabível no presente caso, esse é o entendimento dos nossos Tribunais
Superiores e do TCU, vejamos:

“Ao administrador público não é permitido decidir com base em premissas
obscuras ou desconhecidas, principalmente quando sua decisão afeta
terceiros. Uma vez definidas as regras, em especial no caso de licitação, não
pode o gestor criar situação nova, que possibilite a alteração das condições
oferecidas por licitante, e alheia aos termos do edital.” (TC 13662/2001-1Relator Ubiratan Aguiar).

[...]No entender deste Tribunal, a Administração Pública deve ater-se ao rol
dos documentos elencados nos arts. 27 a 31 da Lei de Licitações para fins de
habilitação, não sendo lícita a exigência de nenhum outro documento que não
esteja ali apontado (Decisão n.º 202/1996 - Plenário, Decisão n.º 523/1997 Plenário, Acórdão n.º 1.602/2004 - Plenário, Acordão n.º 808/2003 - Plenário)
considerando que a carta não integra a relação de documentos dos artigos
mencionados, não se contempla a possibilidade de sua exigência. [...] (TCU.
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ACÓRDÃO 2404/2009 - Segunda Câmara. Ministro Relator José Jorge.
Sessão 12/05/2009) (grifou-se).

Assim, não há que se falar em descumprimento ou não comprovação da Qualificação
Econômica quando há apresentação de Balanço atualizado com índices financeiros
adequados.

III - QUALIFICAÇÃO FISCAL
Alega a recorrente que em havendo as empresas Key Consultoria e MJ Engenharia
deixado de apresentar as respectivas certidões negativas de débito estadual, as mesmas
deveriam ser consideradas inabilitadas.
Ocorre que foram desconsiderados alguns fatos.
Como regra geral, todas as empresas que comercializam produtos precisam ter
Inscrição Estadual. Aquelas que apenas trabalham com serviços não estão obrigadas a
realizá-la, pois devem recolher o tributo do ISS (Imposto sobre Serviços), que é de
competência municipal. Existem empresas que oferecem tanto produtos quanto serviços, e
por isso também precisam ter o registro da Inscrição Estadual.
No caso da empresa MJ Engenharia Ltda., conforme a empresa reforçou em suas
contrarrazões, esta não possui inscrição estadual, o que pode ser comprovado por meio da
“Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes Estaduais RS”,
juntado aos documentos de habilitação.
Considerando que a MJ Engenharia Ltda. não possui o cadastro estadual, por mais
que não tenha sido apresentada a respectiva certidão negativa, a mesma sempre será NADA
CONSTA, pois não existirão débitos de tributos a serem lançados.
É importante frisar que a necessidade da exigência do Edital, referente à cobrança da
referida certidão, se fez pela possibilidade de empresas que possuíssem natureza múltipla
(comercialização + serviço) participassem do certame, o que tornaria essencial a verificação
da certidão negativa estadual para confirmar sua qualificação fiscal.
Assim, norteia essa decisão desta Comissão especialmente o princípio da
razoabilidade, seguindo entendimento já consolidado no TCU e demais Tribunais Supeiores,
como segue decisão abaixo:
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Se de fato o edital é a “lei interna” da licitação, deve-se abordá-lo
frente ao caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder
Legislativo, interpretando-o à luz do bom sendo e da razoabilidade, a
fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na
literalidade de suas prescrições. Assim sendo, a vinculação ao
instrumento editalício deve ser entendida sempre de forma a assegurar o
atendimento do interesse público, repudiando-se que se sobreponham
formalismos desarrazoados. Não fosse assim, não seriam admitidos nem
mesmo os vícios sanáveis os quais, em algum ponto, sempre traduzem
infringência a alguma diretriz estabelecida pelo instrumento editalício.
Desta forma, se a irregularidade praticada pela licitante vencedora a
ela não trouxe vantagem, nem implicou em desvantagem para as demais
participantes, não resultado (sic) assim em ofensa à igualdade; se o vício
apontado não interfere no julgamento objetivo da proposta, e se não se
vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da
Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto da licitação à
licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio do interesse
público, escopo da atividade administrativa.” STF - RMS: 23714 DF, Relator:
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 05/09/2000, Primeira
Turma, Data de Publicação: DJ 13/10/2000) [GRIFAMOS]

No tocante à empresa Key Consultoria, foi apresentado, entre os documentos de
habilitação, certidão negativada do CADIN Estadual que numa primeira análise foi aceito pela
Comissão como documento bastante para comprovar a regularidade daquela empresa com a
fazenda estadual.
Após apresentação de recurso, revisados os entendimentos, corrobora a Comissão o
entendimento de a certidão do CADIN Estadual não supri todos os efeitos da Certidão
Negativa de Débitos Estadual, eis que o próprio documento informa não ter valor de CND.
Ocorre que, ante tal situação, se viu a Comissão obrigada a realizar diligência no
sentido de verificar a respectiva situação fiscal da licitante, seguindo assim entendimento do
TCU que em diversas oportunidades indica a obrigatoriedade da realização de diligências
antes do estabelecimento do juízo pela desclassificação ou inabilitação do licitante. Vejamos:
Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais
ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados
que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o
responsável pela condução do certame deve promover diligências para
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de
base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei
8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário)
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E o entendimento não é tão recente. Ao tratar do tema em outro momento, o Tribunal
de Contas da União, no Acórdão no 616/2010 - 2a Câmara, determinou a um de seus
jurisdicionados que "observe o dever de diligência contido no art. 43, § 3o, da Lei no
8.666/933, de forma a flexibilizar formalismos que podem redundar na frustração ao caráter
competitivo que deve reger as licitações na administração pública".
Assim, pugnando pelo princípio da razoabilidade e da verdade material, foi realizada
consulta
ao
site
https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.asp
x onde foi verificada a regularidade junto à Fazenda Estadual da licitante Key Consultoria.
Por tais fatos, não há razão que sustente uma medida mais radical, como seria a inabilitação
das empresas MJ Engenharia Ltda. e Key Consultoria e Treinamento Ltda., com base na falta
de documentos fiscais, eis que comprovada a regularidade fiscal de ambas.
4. CONCLUSÃO:
Em face de tudo que foi acima exposto, nos manifestamos no sentido de CONHECER
do recurso interposto, para no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, mantendo-se a
decisão da Comissão em habilitar as empresas MJ Engenharia Ltda. e Key Consultoria
e Treinamento Ltda.
São Luís, 05 de dezembro de 2018.

WILMA FREITAS RODRIGUES
Relatora

MARCELO DE ABREU FARIAS COSTA
Membro da EQUIPE DE APOIO

AMANDA DIAS SALDANHA
Membro da EQUIPE DE APOIO
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