Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará
PROCESSO N°04310/2021
EDITAL N°: 102/2021 PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS (BENS PERMANENTES),
PARA APARELHAMENTO DOS SEGUINTES ESPAÇOS DESTE PODER: RECEPÇÃO
DO ANEXO III (ENTRADA PRINCIPAL CIADI E DSAS), DO ANEXO IV
(PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER) E DA COPA LOCALIZADA NA
PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS,
DESENHOS
ANEXOS,
E
QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO 1 DESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS.
RECORRENTE: DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
EPP (CNPJ/MF N°
22.527.999/0001-64)
PROCESSO N°: 06136/2021
RECORRIDO: M. MANSÃO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF N°
03.276.487/0001-28.
-

-

-

DOS FATOS EM ANÁLISE
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa DKM SOLUÇÕES
EMPRESARAIS EIRELI EPP (CNPJ/MF N° 22.527.999/0001-64), mediante o Processo n°
06136/2021, em face da decisão do Pregoeiro na Sessão Pública do Pregão Presencial
Ed.
102/202 1, e habilitou a empresa M. MANSÃO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ/MF N° 03.276.487/0001-28. A recorrente, na própria Sessão manifestou sua intenção de
recorrer, manifestando no citado ato as seguintes razões: “ciii relação à proposta da empresa
Recorrida (M. Mansão Projetos de Engenharia Eireli EPP,), Bem 12.1; item 12.5 do Termo de
Referência; e em relação aos documentos de habilitação; item 13.7, alínea d e item 13.9.5”. Ato
continuo, o Coordenador da disputa proferiu decisão, comunicando a abertura do prazo legal de 03
(três) dias úteis para apresentação das Razões e Contrarrazões para cada fase”.
—

—

—

A recorrente (DKM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP), na data de
23/09/2021, em obediência ao tríduo legal, protocolou mediante processo n° 06136/2021, o
competente Recurso;
—

Cumpridas as formalidades legais, foi oportunizada à Recorrida a apresentação de
CONTRARRAZÕES no prazo legal, ocasião em que lhe fora enviado o sobredito Recurso via e
mau, a qual confirmou seu recebimento, e no tríduo legal apresentou suas Contrarrazões, rebatendo
os pontos suscitados pela Recorrente.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES
Inicialmente, tem-se que o Recurso e as Contrarrazões apresentadas supra
as são
tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital do certame e n leg lação
vigente. Assim, procederemos a análise dos fatos, consoante razões a seguir:
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DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES
1. Das Razões de Recurso
A Empresa Recorrente DKM SOLUÇOES EMPRESARIAIS EIRELI
EPP
(CNPJIMF N° 22.527.999/0001-64), alegou no mérito do Recurso Administrativo as razões infra
reproduzidas, em síntese:
-

—

destacamos que para atender a exigência edita lícia do item 12.1 do Edital~ a licitante deverá
apresentar junto com sua proposta de preços uma “DECLARA ÇAO DE VISITA TECNICA sendo
esta a única declaração que supre a não realização de vistoria, senão vejamos:
“,

12.10
Fará parte integrante do item “PROPOSTA” a seguinte
declaração:
a) DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO x)
A.1 ASSINADA PELO LICITANTE OUALGUÉM POR ELE INDICADO
E EXPEDIDA PELA Célula de Engenharia, com o objetivo de verificar
os locais e as medidas dos locais onde serão instalados os moveis e se
inteirar das condições e dificuldade existente para a remoção do
existente
—

“.

-

Todavia, a realização da referida visita é facultada aos licitantes, que optando por
não realiza-la, deverão apresentar junto com sua proposta de preços uma “DECLARA ÇÃO DE
CIENCIA DE TODAS AS INFORMA ÇOES EXIGENCIA ESTA QUE ESTA TRANSCRiTA NO
ITEM 12.5 DO Termo de Referencia, in verbis:
“,

“12.5
Caso a empresa julgue desnecessária a visita ao local de
execução do objeto licitado, deverá apresentar “Declaração de ter
ciência de todas as informações” necessárias e especificações técnicas
pertinentes para a execução do objeto licitado e de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo (grifo
nosso)
-

Nota-se que a empresa recorrida deixou de fixar a referida declaração de ciência
em seu envelope de proposta de preços inicial, assim, fica claro que a empresa M MANSÃO
PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELL não cumpriu a exigência apontada nos itens supracitados
do Instrumento Convocatório.

É válido salientan que a falta da referida declaração, deixa margem para que
futuramente a empresa arrematante, em sendo o caso de assinatura do contrato, possa alegar o
desconhecimento das condições e medidas dos locais onde serão executados os serviços, o que
ocasionará prejuízos à esta Casa Legislativa.
Adentrando ao mérito da “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO t4zemos a
baila o item 13. 7, alínea d, onde é exigido que a licitante apresentasse Balanço 59al4jnonial e
demonstrações contábeis do ultimo exercício sociais, devidamente registrados na Julita_t4ihercial,
nesses termos:
“,

\
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(/3 7.a’,) Balanço Patrimonial e cie,nonstraçôes contábei.s do último
exeivício çocial, devidamente registrados tia .íunta Comercia!, que
COfli~DPOVc’ a boa si/tiação fInanceira da empi-e~a. vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provtvóriov, podendo ser
atualizados por índices oflciaiv quando encerradas há mais de 03 meses
tia data de apresentação da propos (a.

No entanto, ao rea/izarmoç uma análise tios docu~nentos da empresa AI.AL4NSÃO.
Jbi po.s’sível verificar que o Balanço Patrimonial apresentado pela arrematante foi apenas
protocolado na Junta Comercial de Minas Gerais não possuindo nenhum Registro. logo a fhlta dv
Registro torna—se um motivo suficiente para o nobre Pregoeiro inabilita—la. ‘‘e/amos os prints
abaixo:

“~‘
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Acrescentou a titulo de exemplo uma página de seu Balanço Patrimonial, com os
fins de comparar os rodapés do seu Balanço e àquele apresentado pela Recorrida, apontando : ‘~ser
possível identfficar nitidamente a d4ferença do Registro na Junta Comercial, esclarecendo que
realizou diligencias no site da Junta Comercial de Minas Gerais, e conforme comprovante (print
da tela da página da Junta Comercial de Minas Gerais) não consta nenhum registro no Balanço
protocolado sob o n° 213172208 da empresa MMANSAO, tornando-o inválido para fins de
habilitação
Ao final afirma que “a Recorrida não cumpriu fielmente as exigências editalícias
imprescindíveis para a habilitação no certame, de modo que, em razão dos princípios que regem as
contratações públicas, a empresa arrematante (recorrida) deverá ser imediatamente inabilitada
“.

—

2. DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA M.MANSÃO PROJETOS DE
ENGENHARIA EIRELI.
A empresa Recorrida apresentou, em síntese, os termos a seguir, à titulo de Contrarrazões:
a) “C•~) São infundadas as colocações da empresa DKM SOLUÇÕES, urna vez que a Recorrente
está inconformada pelo simples fato de não ter se sagrado vencedora, urna vez que apresentou
preço superior ao da proposta apresentada pela M.MANSAO (Recorrida);
b) Que as supostas inobservâcias de detrminados itens do Edital de Convocação que, corno se
comprovou em fase de análise de propostas foi plenamente atendido pela M>MANSAO”.
e) Aponta que os argumentos da Recorrente no tocante a exigência de visita técnica se faz irregular
como requisito de habilitação conforme julgado do TCU, transcrevendo decisão daquele Tribunal
(Acórdão 1955/Plenário), acrescentando que o item 12.10 do Edital
a.3, estabelece ser
“faculdade”Ç..) no tocante a sobredita exigência, e que mesmo asim apresentou em seu envelope
de “PROPOSTA DE PREÇO” a declaração dando ciência de todas as informações do local e
exigências editalicias, conferida e rubricada pelos membros da comissão e representantes das
empresas presentes a essa sessão, sendo assim infundadas as razões da recorrente
-

d) Acrescentou que pra que fique claro, o Balanço Patrimonial é composto por TERMO DE
AUTENTICAÇAO- LIVRO DE REGISTRO, em seu conteúdo chancela na JUNTA COMERCIAL
DE MINAS GERAIS dando total validade ao documento (...) que o mesmo poderá ser validado
pelo Site-https://jucemg.mg.gov.br/ pela Chave de Segurança e Numero de Protocolo que consta no
espelho do referido termo, sendo também totalmente infundadas as razões da recorrente, anexando
printes do Termo de Autenticação-Livro Digital e do sitio eletronico Portal de Serviços (REDE
SIM MG).
e) Afinna, pois, que apresentou as devidas comprovações de documentação em confonnidade às
exigências editalicias (...) que sua proposta apresentada comprova o pleno atendimento, como já
dito das disposições editalicias, requerendo que caso houvesse dúvida a d.Comissão poderia
realizar diligências, nos termos do art. 43, § 3° da lei 8.666/93.
1) Por fim, requereu que seja indeferido o pedido contido no Recurso interposto pela empresa DKM
SOLUÇÕES (Recorrente) por total carência de fundamentação legal, sendo mantida a
corretamente proferida e impropriamente questionada.
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DA ANÁLISE

Pois bem! No tocante ao item 12.1 do Edital suscitado pela Recorrente de que a
licitante deverá apresentar junto com sua proposta de preços uma “DECLARAÇÃO DE VISITA
TECNICA, conclui-se que não lhe assiste razão, uma vez que a visita técnica é Facultativa.
Em relação ao apontamento de que a empresa recorrida deixou de fixar a declaração
de ciência em seu envelope de proposta de preços inicial, qual seja, “DECLARAÇÃO DE
CIENCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES”, EXIGÊNCIA ESTA QUE ESTA TRANSCRITA NO
ITEM 12.5, também não lhe assiste razão, eis que ocorreu seu efetivo cumprimento quando da
realização da Sessão Pública do certame;
E, especificamente quanto ao cumprimento do item 13.7 alínea “d”, qual seja,
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente registrados
na Junta Comercial, documento probante de comprovação de qualificação econômica financeira,
exigível na forma da Lei, o qual compreende o Balanço patrimonial do ultimo exercício social
assinado por contador e representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de
Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial, consta
que de fato o sobre dito BALANÇO está formalmente Protocolado na Junta Comercial de Minas
Gerais e que ditos documentos encontram-se arquivados e autenticados, com o devido Registro na
JUCEMG Junta Comercial de Minas Gerais (grifamos).
-

-

Convém esclarecer que a Comissão Permanente de Licitação no exercício da
faculdade contida nos termos do art. 43, § 3° da Lei 8.6666/93, envidou diligências mediante
consulta no sitio eletrônico da JUCEMG e constatou que a recorrida M.MANSÃO PROJETOS
EIRELI, cumpriu o que prevê o item 13.7 do Edital, no qual está elencando quais documentos devem
ser apresentados para comprovação da qualificação econômica financeira, in verbis:
13.7. Adocumentação relativa à qualificação econômica financeira consistirá em:
b)G.j;
d) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social,
devidamente registrados na Junta comercial, que comprove a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 meses
da data de apresentação da proposta.

É mister trazer à colação os termos do art. 41, caput, da Lei 8.666/93

,

in verbis:

“Art. 41
A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
-

Assim, o pedido de inabilitação da licitante M. MANSÃO P110 ET 5 DE
ENGENHARIA EIRELI, por parte da Recorrente não merece prosperar, uma vez u a ecorrida
satisfez os requesitos apontados na peça Recursal e exigidos no Edital.

:i
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DA CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, opinamos por CONHECER do Recurso interposto pela empresa
DKM face sua tempestividade, para_no mérito negar provimento quanto aos quesitos ali apontados,
declarando a Recorrida M. MANSAO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF N°
03.276.487/0001-28 habilitada no PREGÃO PRESENCIAL n° 102/2021.
Desta forma, submetemos estas considerações à autoridade superior para apreciação e
posterior decisão.
Fortaleza/CE., 04 de outubro de 2021.
JOÃO

E LEITÃO
EIRO
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DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
PROCESSO N°0431 012021
EDITAL N°: 10212021 PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO,
MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DE
MÓVEIS PROJETADOS (BENS
PERMANENTES), PARA APARELHAMENTO DOS SEGUINTES ESPAÇOS
DESTE PODER: RECEPÇÃO DO ANEXO III (ENTRADA PRINCIPAL CIADI E
DSAS), DO ANEXO IV (PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER) E DA COPA
LOCALIZADA NA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESENHOS
ANEXOS, E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO 1 DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
RECORRENTE: DKM SOLUÇÕES EMPRESARAIS EIRELI EPP (CNPJIMF N°
22.527.9991000 1 -64)
PROCESSO N°: 0613612021
RECORRIDO: M. MANSÃO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF N°
03.276.48710001-28.
-

-

—

Tendo em vista o despacho encaminhado pelo Douto Pregoeiro da
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, datado de 04 de outubro de
2021, relativamente ao Recurso Administrativo de ordem da licitante DKM
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI

—

EPP, temos a relatar e deliberar os

termos a seguir:
1.

Considerando os argumentos apresentados pela empresa DKM SOLUÇÕES

EMPRESARIAIS EIRELI

—

EPP, nos autos do Processo n°. 06136/202 e suas

alegações quanto ao descumprimento das exigências editalícias por parte da
empresa M. MANSÃO PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI;
2.

Considerando as exigências contidas no Edital, especialmente, quanto à

qualificação econômica financeira, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
3.

Ratifico as considerações ora emanadas pelo Ilustre Pregoeiro da Assembleia

Legislativa do Estado do Ceará, no sentido de manter-se a improcedência do

Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará
Recurso interposto pela empresa DKM e as razões ali colacionadas e, DECIDO,
pela permanência da Habilitação da Recorrida M. MANSÃO PROJETOS DE
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF N° 03.276.48710001..28, declarando-a habilitada
no PREGÃO PRESENCIAL n° 102/2021, por cumprir com as exigências previstas
no Edital, o que faço em vista a obediência aos deveres do Agente Público, no
tocante ao cumprimento dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação
ao Edital do Pregão Eletrônico n° 102/2021.
Comunique-se ao Recorrente e Recorrida e aos demais interessados
acerca da decisão.

Fortaleza/CE., 05 de outubro de 2021.

SAVIA MARIA D~ Q~EIRGZ MAGALHAES
DlREtçF~A GERAL
ASSEMBLEIA LEGISLAfIt4 DO ESTADO DO CEARÁ

