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RELATÓRIO DO PARECER
 
O Pregoeiro e a Autoridade Superior solicitaram a emissão de Parecer
quanto aos recursos apresentados pelas empresas Santos e Souza
Soluções Públicas LTDA e Victorino Figueiredo Construções e
Serviços Eireli.
 
A empresa Santos e Souza Soluções Públicas LTDA interpôs recurso
na sessão de abertura de proposta no dia 07/01/2020 motivadamente
conforme consta na Ata da sessão em face da sua inabilitação por
ausência de cumprimento da cláusula V, item 5.1, alínea “a”, bem
como por ausência de apresentação na via original da declaração do
anexo do edital.
A Victorino Figueiredo Construções e Serviços Eireli interpôs recurso
em face da habilitação da empresa JR CONSTRUTORA E
SERVIÇOS EIRELI sob alegação de que esta descumpriu a exigência
do Edital da clausula 6, item 6.1.2, alínea “e” que exigia a
apresentação de Certidão Negativa Fiscal expedida pelo Município de
Volta Grande-MG.
A empresa Santos e Souza Soluções Públicas LTDA apresentou as
razões do seu recurso alegando que a ausência de assinatura na
proposta se trata de vício sanável conforme jurisprudência invocada e
ainda apresentou razões de recurso não interposto motivadamente
durante a sessão em face da habilitação da empresa JR
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.
A empresa Victorino Figueiredo Construções e Serviços Eireli não
apresentou as razões do recurso interposto motivadamente durante a
sessão em face da habilitação.
A empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI apresentou
CONTRARRAZÕES às razões apresentadas pela a empresa Santos e
Souza Soluções Públicas LTDA espancando-as.
 
DA FUNDAMENTAÇÃO
 
As instâncias recursais de certame licitatório são subdivididas em duas
instancias na forma do artigo 109, §04º da Lei nº8666/93.
Dessa forma, o Pregoeiro tem o múnus legal de eventual
reconsideração da decisão prolatada de inabilitação das empresas
Santos e Souza Soluções Públicas LTDA e Victorino Figueiredo
Construções e Serviços Eireli.
Diante disso, de plano, registra que a empresa Victorino Figueiredo
Construções e Serviços Eireli não apresentou razões do recurso
interposto na sessão de julgamento, motivo pelo qual o seu recurso
não deve ser CONHECIDO por ausência de regularidade formal.
Em que pese à ausência de regularidade formal, é importante adentrar
ao mérito do motivo da interposição do recurso pela Victorino
Figueiredo Construções e Serviços Eireli em louvor ao Princípio da
Legalidade.
A decisão de habilitação da empresa JR CONSTRUTORA E
SERVIÇOS EIRELI não deve ser reconsiderada pelo Pregoeiro e nem
reformada pela autoridade superior tendo em vista que a clausula 6,
item 6.1.2, alínea “e” do Edital somente pode ser exigida em face das
empresas que eventualmente possuam sucursais ou filiais no
Município de Volta Grande-MG.
Diante disso, a empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
não pode ser inabilitada por ausência de apresentação da Certidão



Negativa de Débitos Fiscais uma vez que o inciso III do artigo 29 da
Lei de Licitações tem a seguinte redação: “Art. 29.A documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso,
consistirá em: (...) III-prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei”.
O artigo 29, III, Lei nº8666/93 afirma que a qualificação fiscal se
restringe a prova de regularidade fiscal com a fazenda municipal da
sede da empresa ou de outra equivalente na forma da lei.
A equivalência da sede da empresa na forma da lei somente ocorre no
caso de filiais ou sucursais.
A empresa recorrente não comprovou de forma incontroversa que a
empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI tenha inscrição
cadastral ou registro na Junta Comercial de filial ou sucursal em Volta
Grande-MG.
Apesar da ausência de comprovação de inscrição cadastral ou registro
na Junta Comercial de filial ou sucursal em Volta Grande-MG, o
Pregoeiro determinou a realização de diligência para apuração da
eventual existência de filial ou sucursal da empresa JR
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.
Ocorre que o Auditor Fiscal do Município de Volta Grande certificou
que as empresas licitantes não possuem filiais ou sucursais neste
Município. A par disso, as empresas licitantes foram intimadas para
comprovarem a existência de eventual existência de filial ou sucursal
neste município.
Contudo, as empresas recorrentes se quedaram inertes no
cumprimento da diligencia determinada para sustentar o seu
inconformismo.
Dessa forma, não há nos presentes autos nenhuma prova cabal e
incontroversa de que a empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS
EIRELI tenha filial ou sucursal em Volta Grande ficando sem razão a
alegação da recorrente Santos e Souza Soluções Públicas LTDA e da
empresa Victorino.
Por força do artigo 29, III da Lei nº8666/93, o PREGOEIRO não deve
reconsiderar a decisão de habilitação da empresa JR
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI por ausência de fundamento
legal conforme disposição do artigo 29, III, Lei 8666/93, sob pena de
cometimento de violação ao Princípio da Legalidade do artigo 37,
caput, da CRFB/88 e incorrência em Improbidade Administrativo na
forma do artigo 11 da Lei 8429/92.
No que se refere a pleito de reconsideração e reforma da decisão de
inabilitação da empresa Santos e Souza Soluções Públicas LTDA,
salvo melhor juízo, melhor sorte não lhe assiste tendo em vista a
previsão do edital na clausula V, item 5.1, alínea “A” cuja redação é a
seguinte:
“V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada nos moldes do
Anexo II, contendo os seguintes elementos:
ser apresentada em papel timbrado ou em papel que contenha o
carimbo da empresa, ser datada, rubricada em todas as folhas e
assinada pelo representante legal. Não serão permitidas alternativas,
emendas, rasuras ou entrelinhas”.
O Edital tem expressão muito clara de que “...Não serão permitidas
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas...”, por este motivo e
com fundamento no Princípio da Vinculação do Instrumento
Convocatório o pleito da recorrente não pode ser acolhido sob pena de
cometimento de violação ao Princípio da Legalidade do artigo 37,
caput, da CRFB/88 e incorrência em Improbidade Administrativo na
forma do artigo 11 da Lei 8429/92.
 
DA CONCLUSÃO:
 
Diante do exposto, OPINO pela legalidade da decisão de habilitação
da empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI e que seja
julgado IMPROCEDENTE o recurso das empresas Santos e Souza
Soluções Públicas LTDA e Victorino Figueiredo Construções e
Serviços Eireli



 
NESSES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.
 
Volta Grande, 17 de Janeiro de 2020. 
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