
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES CENTRALIZADAS

  Processo nº 170435-0002445-2

 Assunto: Recurso ao Edital da Concorrência nº 017/18

 Sr. Diretor

 Examinado o Recurso referente ao edital de Concorrência nº 017/18,

apresentados pelas empresas  Dynatest Engenharia Ltda, Strata Engenharia

Ltda,  Pentágono Serviços de Engenharia Civil  e  Consultoria Ltda e STE

Serviços  Técnicos  de  Engenharia  S.A,  com base  nos  fundamentos  e  nas

razões  apresentadas  pela  Assessoria  Jurídica,  DECIDIMOS  pelo

CONHECIMENTO dos Recursos e o  ACOLHIMENTO PARCIAL no sentido de

habilitar a Pentágono Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda.

 Em 11.09.2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 Diante das considerações expostas pela Assessoria Jurídica/CELIC, por

intermédio da Informação nº 1522/2018 – ASJUR/CELIC, aprovo a decisão da

Comissão Permanente de Licitações, pelos fundamentos e razões apresentadas.

 Em 11.09.2018.

Diretor do Dep. de Licitações Centralizadas/CELIC
Jairo Peres de Oliveira

Diretor do DELIC/CELIC
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Informação nº 1522/2018 – ASJUR/CELIC                       Porto Alegre, 22 de maio de 2018.

Assunto: Recurso Concorrência nº 017/2018

Processo nº 17/0435-0002445-2

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/CELIC, solicita manifestação quanto

aos recursos apresentados pelas licitantes PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E

CONSULTORIA  LTDA.,  STRATA ENGENHARIA LTDA.,  DYNATEST ENGENHARIA  LTDA.,   e  STE

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A., na Concorrência nº 017/CELIC/2018, que tem por

objeto a contratação de empresa para a execução de serviços de Apoio à Fiscalização de

Obras Rodoviárias do DAER/RS na malha rodoviária sob a circunscrição da 1ª SR – Esteio, 11ª

SR – Lajeado e 16ª SR – Osório (Região Sudeste). 

As recorrentes atacam as decisões que as declararam inabilitadas do certame.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Primeiramente, esclarece-se que o conhecimento (ou não) do recurso se dá nos 

termos e prazos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, qual seja, para o caso em tela, com fulcro no 

inc. I, alínea “a” - o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata.

Considerando que a Ata de Sessão de Julgamento da habilitação foi publicada no 

Diário Oficial do Estado em 08 de maio de 2018 e que as recorrentes apresentaram seus 

recursos nas datas de 11 e 15 de maio do corrente ano, encontram-se os mesmos 

tempestivos.
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Desta forma, passamos ao mérito dos recursos.

1) PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA.

A  recorrente  PENTÁGONO  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  CIVIL  E  CONSULTORIA

LTDA., foi inabilitada por descumprir o item 8.9.4, b do Edital, em virtude de ter apresentado

demonstrações  contábeis  trimestrais,  quando  o  instrumento  convocatório  exigia

apresentação  do  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis,  inclusive  notas

explicativas,  do  último exercício  social,  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma da lei,  que

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços provisórios.

Inicialmente, cabe informar que esta Assessoria Jurídica já se manifestou sobre a

questão  da  apresentação  de  demonstrações  contábeis  trimestrais,  em  virtude  de  a

recorrente estar obrigada a Escrituração Contábil  Digital (ECD- SPED Contábil),  quando da

análise do recurso impetrado pela própria licitante PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CIVIL E CONSULTORIA LTDA, nos autos da Concorrência nº 016/2018, oportunidade em que

nos manifestamos no seguinte sentido: 

(Informação  nº  1362/18  –  ASJUR/CELIC  –  concorrência  nº  016/18  –  processo:

17/0435-0002442-8).

A recorrente foi inabilitada por ter apresentado balanços patrimoniais trimestrais. 

Em suas razões, alega que está obrigada à Escrituração Contábil Digital (ECD – Sped

Contábil), razão pela qual sua apuração contábil e tributária se dá trimestralmente.

Alega, também, que o balanço patrimonial do último trimestre consolida todo o

balanço patrimonial do exercício social de 2017.
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Analisando  a  documentação  da  recorrente,  percebe-se  que  realmente  foram

apresentados os balanços patrimoniais dos quatro trimestres de 2017. Porém, tal

fato não é suficiente para ensejar na sua inabilitação.

Todas  as  informações  necessárias  para  análise  da  capacidade  financeira  estão

presentes  nos  documentos  apresentados.  Não  aceitá-los  seria  um  excesso  de

formalismo, contemplando à forma em detrimento à competitividade do certame. 

Ademais, o Anexo II  do Decreto nº 36.601/96 – Análise Contábil  da Capacidade

Financeira de Licitante – foi devidamente preenchido, resultando em uma nota final

apta a participação no certame.

Desta forma, entendemos que o recurso deve ser provido para que seja revista a

inabilitação  da  recorrente  Pentágono Serviços  de Engenharia  Civil  e  Consultoria

Ltda.

Portanto, tendo em vista o posicionamento consolidado desta Assessoria Jurídica

em caso análogo, entendemos que o recurso deve ser provido, no sentido de que seja revista

a inabilitação da recorrente  PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA

LTDA. 

2) STRATA ENGENHARIA LTDA. 

A  licitante  STRATA  ENGENHARIA  LTDA,  foi  inabilitada  do  certame  pelo

descumprimento  do  item  8.9.2.c,  do  edital,  ou  seja,  por  não  apresentar  prova  de

regularidade com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

Alega que tal exigência editalícia é ilegal, por supostamente contrariar o artigo

29 da Lei nº 8.666/93. Por fim, aduz que a administração deveria realizar diligência para

obter o documento exigido.
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 Sem razão.

Bom, novamente, salientamos que esta especializada já se manifestou sobre a

questão da não apresentação do comprovante de regularidade com a fazenda do Estado do

Rio Grande do Sul, manifestação a qual passamos a reproduzir logo abaixo: 

(Informação  nº  1362/18  –  ASJUR/CELIC  –  concorrência  nº  016/18  –  processo:

17/0435-0002442-8).

O  instrumento  convocatório  é  claro  ao  exigir,  que  além  da  comprovação  de

regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, deverá ser comprovada a

regularidade junto ao Estado do Rio Grande do Sul. 

Como é sabido, a Administração e os licitantes estão vinculados ao instrumento

convocatório, ou seja, o edital torna-se lei entre as partes. Inclusive, o Supremo

Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades quanto à vinculação

ao instrumento convocatório, das quais destacamos o acórdão da 1ª Turma:

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE

SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  EDITAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE

AMPLIAÇÃO DO SENTIDO DE SUAS CLÁUSULAS. ART 37, XXI, CB/88 E ARTS. 3º, 41 e

43,  V,  DA  LEI  N.  8.666/93.  CERTIDÃO  ELEITORAL.  PRAZO  DE  VALIDADE.

CLASSIFICAÇÃO  DO  RECORRENTE  E  DAS  EMPRESAS  LITISCONSORTES  PASSIVAS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A Administração, bem

como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e

arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n. 8.666/93], sendo-lhes vedado ampliar o sentido de

suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto.  2. As certidões de

quitação  das  obrigações  eleitorais,  na  ausência  de  cláusula  do  instrumento

convocatório ou de preceito legal que lhes indique prazo, presumem-se válidas até

a realização de novo pleito. 3. A habilitação das empresas litisconsortes passivas no

certame, com o recorrente, não causa qualquer lesão a direito líquido e certo. 4.
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Agravo regimental a que se nega provimento. (MS-AgR nº 24.555/DF, 1ª Turma,

relator Min. Eros Grau, julgado em 21.02.2006)

O Tribunal de Contas da União coaduna com tal entendimento, conforme voto do

Ministro Valmir Campelo no processo 032.149/2008-2, que destacamos a título de

exemplo:

4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expresso no caput do art.

41  da  Lei  nº  8.666/1993,  dispõe:  "A  Administração  não  pode  descumprir  as

normas  e  condições  do  edital  ao  qual  se  acha  estritamente  vinculada."

5. O edital torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão

cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Em sendo lei, o edital

e  os  seus  termos  atrelam  tanto  a  Administração,  que  estará  estritamente

subordinada a seus próprios atos, quanto as licitantes - sabedoras do inteiro teor

do certame.

6. Somente em situações atípicas o edital pode ser modificado depois de publicado,

observado o procedimento adequado para tanto. É o princípio da inalterabilidade

do instrumento convocatório.

7. Ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser

da licitação e viola vários princípios que direcionam a atividade administrativa, tais

como:  da  legalidade,  da  moralidade  e  da  isonomia,  além  dos  já  citados

anteriormente. (Acórdão nº 2.367/2010, Plenário, relator Min. Valmir Campelo)

Como bem expõe o Ministro do TCU em suas razões, o edital atrela os licitantes

justamente por estes estarem cientes do inteiro teor do certame. A Administração

não pode descumprir normas ali previstas, sob pena de infringir os princípios mais

caros ao Direito Administrativo.

Caso o recorrente entendesse que o edital continha cláusulas ilegais ou abusivas,

deveria ter impugnado-o antes da abertura do certame, momento adequado para

tais irresignações. 

Ademais, o Tribunal de Justiça do RS já decidiu sobre o tema:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO.  LICITAÇÃO.  VINCULAÇÃO  AO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

A agravante  afirma que  a  empresa  vencedora  do  lote  02  não cumpriu  com as

exigências editalícias, pois não restou comprovado que o produto ofertado atende

às  especificações  técnicas  do  instrumento  convocatório  do  certame.  Todavia,

considerando a possibilidade – prevista no edital – de verificação in loco, além da

declaração da licitante de que o produto atendia às especificações necessárias, bem

como manifestação do órgão destinatário do produto de que este atendia ao edital,

carece de fundamento a irresignação da agravante. No mais, incontroverso que a

impetrante não apresentou certidão de regularidade fiscal  perante a  Fazenda

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, exigência expressa, motivo pelo qual sua

desclassificação nada possui  de ilegal. Recurso manifestamente improcedente a

que se nega seguimento na forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Por fim, não há como realizar diligência para sanar o motivo da inabilitação, visto

que isto resultaria na inclusão de documento novo no processo, prática totalmente

vedada pelo instrumento convocatório em seu item 9.3: É facultada à Comissão de

Licitação 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

originalmente da proposta.

Assim  sendo,  não  merece  provimento  o  recurso  interposto  pela  recorrente

STRATA ENGENHARIA LTDA, pois resta claro o descumprimento ao requisito editalício e, por

isso, não há que se falar em ilegalidade na sua inabilitação. 

3) DYNATEST ENGENHARIA LTDA e STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

S.A.
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As  licitantes  DYNATEST  ENGENHARIA  LTDA  e  STE  –  SERVIÇOS  TÉCNICOS  DE

ENGENHARIA S.A, foram inabilitadas do certame pelo descumprimento do item 8.9.1.c, do

edital, ou seja, por não apresentarem cópia do alvará de localização e funcionamento em

vigor expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal da matriz da Pessoa Jurídica ou

das filiais que promover o faturamento.

Alegam as empresas que estão amparadas pelo disposto no item 8.9.5 do edital,

que estabelece que a apresentação do Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, com prazo

de validade vigente e respectivo Anexo, substituem os documentos de habilitação que nele

constam, exceto quanto os documentos do item 8.9.3. Documento Relativos à Qualificação

Técnica. 

Elucida-se que o edital prevê indutivamente a substituição dos documentos de

habilitação  pelo  Cadastro  de  Fornecedor  do  Estado  –  CFE,  mas,  não  todo  e  qualquer

documento, apenas os que constam elencados no referido certificado. 

8.9.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômica – Financeira:

 a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação

de plano especial  (microempresas e empresas  de pequeno porte),  insolvência e

concordatas deferidas antes da vigência da Lei federal nº 11.101/2005, expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a

180  (cento  e  oitenta)  dias  anteriores  à  data  prevista  para  o  recebimento  da

documentação da habilitação e da proposta; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, do

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem

a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou

balanços  provisórios,  acompanhado  do  Anexo  II  do  Decreto  nº  36.601/1996

(Analise  Contábil  da  Capacidade  Financeira  de  Licitante),  os  quais  podem  ser

substituídos  pelo  Certificado  de  Capacidade  Financeira  Relativa  de  Licitantes
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emitido pela  Contadoria  e Auditoria-Geral  do Estado – CAGE,  disponível  no site

www.sisacf.sefaz.rs.gov.br; 

8.9.5. O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, com prazo de validade vigente

e respectivo Anexo, substituem os documentos de habilitação que nele constam,

exceto  quanto  aos  documentos  do  item  8.9.3.  Documentos  Relativos  à

Qualificação Técnica. (Grifo nosso).

Ora,  conforme  dito  no  parágrafo  anterior,  o  item  8.9.5,  do  instrumento

convocatório é claro ao estabelecer que o CFE, substitui os documentos de habilitação que

nele constam e não todo e qualquer documento. 

Por isso, não merecem prosperar as alegações das recorrentes, pois, não consta

positivada  na  relação  de  documentos  necessários  para  obtenção  do  Certificado  de

Fornecedor do Estado a cópia do alvará de localização e funcionamento em vigor expedido

pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal da matriz da Pessoa Jurídica ou das filiais que

promover o faturamento.

Consequentemente, os argumentos trazidos pelas recorrentes não se sustentam,

na medida em que o edital é claro ao dispor qual a documentação necessária para fins de

habilitação. Assim dispõe o edital:

 DOCUMENTOS RELATIVOS ÀHABILITAÇÃO JURÍDICA

MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA

8.9.1 - Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
a) cópia da Cédula de Identidade do responsável legal;
b) registro na Junta Comercial da Firma (Empresário Individual); Estatuto Social e
Última Ata de Eleição dos Administradores, devidamente publicada (Sociedade
Anônima) Contrato Social e alterações registradas na Junta Comercial (Sociedade
Empresária Limitada);
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c) cópia do alvará de localização e funcionamento em vigor na data de sua
apresentação expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal da matriz
da Pessoa Jurídica ou das filiais que pretendam promover o faturamento;
d) procuração comprovando poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em nome da empresa, caso o representante não esteja contemplado no Contrato
Social ou Estatuto Social;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim exigir. (Grifo nosso).

Em que pese não constar  positivada a exigência de tal  documento na  Lei  nº

8.666/93, elucidamos que nos procedimentos licitatórios a demonstração das condições de

habilitação tem por finalidade proporcionar à Administração certo grau de segurança no que

toca à aptidão da pessoa a ser contratada de forma a proporcionar a correta execução do

objeto pretendido, constatando-se que está previsto no edital a apresentação do referido

alvará. 

Esclarece-se, que o edital vincula as licitantes e a própria Administração Pública

as  regras  ali  estabelecidas.  Valendo-nos,  novamente,  do  princípio  da  vinculação  ao

instrumento convocatório, insculpido no art.  3º,  da Lei nº 8.666/93, e enfatizado em seu

artigo 41 que determina que a Administração não pode descumprir as normas e condições

do edital,  ao  qual  se  acha estritamente  vinculada,  garantindo,  assim,  o  cumprimento às

exigências editalícias, bem como a isonomia entre os participantes. 

Quanto  ao  alvará  de  localização  e  funcionamento  anexado  junto  ao  recurso

impetrado pela STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A, elucidamos que o Estatuto

das Licitações veda a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente

na proposta.
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 Ademais,  o  instrumento  convocatório  foi  claro  ao  determinar  que  a

documentação apresentada deveria provar a habilitação do licitante no dia da abertura do

Envelope nº 1, conforme item 8.9.

Vejamos o que diz o artigo 43, § 3º da Lei nº 8.666/93:

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.

Deste modo, não merecem provimento os recursos interpostos pela DYNATEST

ENGENHARIA LTDA e STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

CONCLUSÃO

Diante do todo o exposto, sugerimos o que segue:

a) Dar provimento ao recurso apresentado pela empresa  Pentágono Serviços

de  Engenharia  Civil  e  Consultoria  Ltda.,  revendo  sua  inabilitação  no

certame;
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b) Negar  provimento  aos  recursos  apresentados  pelas  empresas  Strata

Engenharia Ltda.,  Dynatest Engenharia Ltda e STE – Serviços Técnicos de

Engenharia S.A., pelos fundamentos expostos.

Contudo, à consideração superior.

Bruno Bonnamain

Assessoria Jurídica/CELIC

De acordo.

Encaminhe-se à CPL/CELIC.

Marja Müller Mabilde

Coordenador ASJUR/CELIC
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