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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Parecer nº 1/SEINFRA/SPGF/2022

PROCESSO Nº 1300.01.0003163/2022-78

PARECER

Certame: Processo de Compras 1301017 000017/2022

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de Verificador Independente para monitoramento permanente dos Indicadores Operacionais,
Ambientais, Sociais e Financeiros, do processo de aferição do desempenho da Concessionária da Rodovia MG-050 S/A e apoio técnico na verificação dos
serviços executados perante o Contrato de Concessão Patrocinada SETOP nº 007/07

Data: 01 de setembro de 2022

Ementa: Processo Licitatório - Pregão Eletrônico - Serviços Especializados em Monitoramento e Análise de Desempenho de Concessionária em Parceria
Público Privada - PPP - Parecer sobre recursos e contra-razões de recursos.

 

Relatório

1. O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - Seinfra, firmou contrato de Concessão
Patrocinada do �po Parceria Público Privada - PPP com a Concessionária Nascentes das Gerais - ABNG para exploração (execução de obras, operação e
manutenção) da rodovia MG-050.

2. Pela execução do objeto do contrato de PPP, a Concessionária é remunerada através de duas fontes, sendo a primeira os valores
provenientes da cobrança da tarifa de pedágio, paga pelos usuários da via, e a segunda através do pagamento pelo Poder Público de parcela
remuneratória a �tulo de contraprestação pecuniária (CP), a qual é proporcional  ao desempenho da Concessionária, aferido mensalmente pelo
Verificador Independente que cer�fica o atendimento ou não dos parâmetros de qualidade contratualmente definidos e disposto na forma do Quadro de
Indicadores de Desempenho (QID) do contrato de PPP.

3. De acordo com a cláusula 34 do referido contrato de PPP, o Verificador Independente é o responsável pela aferição do desempenho da
Concessionária, sendo obrigação do Poder Concedente, por meio da Seinfra, a sua contratação.

4. O verificador independente, conforme conceito constante no contrato de PPP, é uma en�dade selecionada pela Administração Pública
(mediante licitação) responsável pelo monitoramento permanente do processo de aferição do desempenho da Concessionária, mediante a u�lização do
sistema de QID, que determina o percentual do cumprimento dos índices de serviço pela Concessionária.

5. Dada as caracterís�cas e importância da função a ser exercida pelo Verificador Independente, conclui-se que a empresa precisa ser
imparcial, é�ca, técnica, cautelosa, organizada e precavida, além de ter ênfase na qualidade e buscar sempre agir com precisão, conformidade e estrito
respeito às regras.

6. Levando-se em consideração esse contexto, a Seinfra elaborou o Edital de Pregão Eletrônico nº 1301017 000017/2022, o qual foi
publicado em 03/08/2022, e previa, dentre outras, as seguintes regras:

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG
nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.
(...)
4.6. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará, no momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:
4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias; (...)
4.6.2. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as
seguintes declarações constantes do anexo III do Edital:
4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2. que está ciente das condições con�das no Edital e seus anexos;
4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;
4.7.4. que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal.
(...)
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
(...)
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
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sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.
(...)
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Cer�ficado de Registro Cadastral
emi�do pelo CAGEF, cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção por u�lizar
a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos documentos que es�verem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos exigidos para a habilitação, que não constem do
CAGEF, deverão ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
(...)
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem
como, realizar o upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial. (...)
7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo especificações do objeto, bem como outras informações
per�nentes presentes no Anexo I- Termo de Referência;
(...)
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, (...)
10.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos
por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.
10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da
abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.
10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais
emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 48.012/20.
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de inabilitação.
(...)
10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA: (...)
10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: (...)
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de
MG; (...)
10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: (...)
10.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
deverão ser apresentados por todos os licitantes independentemente do �po de empresa, vedada a sua subs�tuição por
balancetes ou balanços provisórios, comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). (...)
10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1.Comprovação de ap�dão para prestação de serviços compa�veis com as caracterís�cas e quan�dades do objeto da
licitação, estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a este Edital, por meio da apresentação de atestados de desempenho
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao
objeto da presente licitação, vedado o auto atestado, (...)
(...)
10.12.1.O licitante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade Cadastradora da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá u�lizá-lo como subs�tuto de documento dele constante, exigido para este
certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade
expirada, tal não poderá ser u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
(...)
10.12.4.O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o,
eventualmente, às punições legais cabíveis.

 

7. Ademais, o certame foi regido, dentre outras normas, pela Lei nº 14.167, de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº.  8.666, de
1993, das quais se destacam os seguintes disposi�vos relacionados à questão de documentação:

Art. 12 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do objeto do certame, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será
descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e em contrato e das demais cominações legais. (LEI 14167, DE 10/01/2002)

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des�nada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta. (art. 43 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993)

 

8. Ciente de tais regras, no dia e hora marcado para a abertura da sessão, esta pregoeira deu início aos trabalhos. Par�ciparam da sessão
de lances três licitantes (até então desconhecidas desta pregoeira, tendo em vista que o sistema apenas as iden�fica por meio de códigos).
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9. Após a sessão de lances, a licitante Consórcio Maciel e Future ficou classificada em primeiro lugar. Então, após a negociação de preço,
esta pregoeira passou a analisar a proposta final da referida licitante.

10. A proposta não estava adequada ao item 7.1. do Edital, tendo em vista que não �nha respeitado a forma prevista nos seus Anexos VII e
VI. Contudo, esta pregoeira, sem apego a formalidades, e respeitando os princípios da seleção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 3º da Lei
8.666/1993, e do formalismo moderado, classificou a licitante e passou para a fase seguinte de análise dos documentos de habilitação.

11. Neste momento a pregoeira viu que a licitante �nha feito o upload de cinco arquivos (52529662, 52529727, 52529746, 52529756 e
52529764), dentre os quais, além do termo de compromisso de cons�tuição de consórcio, só con�nham documentos rela�vos à habilitação técnica.

12. Viu também que o primeiro arquivo (52529662) era parecido com o quinto arquivo (52529764), apesar de no primeiro não conter
todas as páginas con�das no úl�mo.

13. Por fim, viu que não havia sido incluído nenhum documento de habilitação jurídica, fiscal e econômico-financeira, bem como
nenhuma das declarações cujos modelos constavam no Anexo III do Edital.

14. Neste momento, esta pregoeira recorreu ao CAGEF para verificar se poderia subsidiar sua a análise de habilitação jurídica, fiscal e
econômico-financeira da licitante com base no Cer�ficado de Registro Cadastral do Fornecedor – CRC.

15. Ocorre que no CRC de ambas as empresas integrantes do consórcio havia documentos vencidos, conforme abaixo, mas tais
documentos não foram apresentados pela licitante, conforme previsto nos itens 6.4. e 10.2.2. do Edital:

Documento Vencimento Situação Fornecedor

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou
estabelecimento competente, na forma da lei (52530041) 30/04/2018 Vencido MACIEL CONSULTORES S/S LTDA

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respec�vo Estado onde está
instalada a pessoa jurídica (52530095) 06/08/2022 Vencido

FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS
DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respec�vo município onde está

instalada a pessoa jurídica (52530095) 16/08/2022 Vencido

 

16. Com relação aos documentos de habilitação fiscal (cer�dões), haveria a possibilidade desta pregoeira recorrer aos sí�os eletrônicos
oficiais emissores de cer�dões para verificar se seria possível emi�r CND válidas. Contudo, com relação ao Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis, devidamente registrados na Junta Comercial, não havia esta possibilidade. Dessa forma, este úl�mo documento deveria, necessariamente,
que ter sido apresentado pela licitante antes do início da sessão pública, juntamente com sua proposta comercial. O mesmo deveria ter sido feito com
relação às declarações do Anexo III do Edital, as quais também não foram anexadas pela licitante e também não estão disponíveis para consulta em sí�os
eletrônicos oficiais.

17. Por fim, com relação à habilitação técnica, pela análise preliminar da documentação, esta pregoeira percebeu que a primeira parte
dessa documentação não havia sido anexada pela licitante, tendo em vista que a primeira página de todos os arquivos anexados não se referia ao início
de nenhum documento. Inclusive, cabe ressaltar que foi di�cil analisar tais arquivos, pois foi necessário iden�ficar qual era a ordem correta, como se
fosse um quebra cabeça.

18. Então, analisando os documentos da licitante, esta pregoeira verificou, a princípio, grande desorganização em sua apresentação. Além
disso, em uma análise superficial dos documentos apresentados, esta pregoeira também teve a impressão que a licitante não atenderia aos requisitos de
qualificação técnica-operacional, mas apenas aos requisitos de qualificação técnica-profissional. Consigne-se que, embora tenham sido apresentados
atestados rela�vos a serviço de verificador independente em iluminação pública e concessão de parques (conforme atestado incompleto constante no
arquivo_complementar_2 – doc. SEI 52529727), bem como tenha sido apresentado experiência da licitante na atuação como verificador independente
em serviços de transporte cole�vo, equilíbrio econômico-financeiro e composição tarifária destes contratos, não se constatou nenhum atestado
comprovando experiências rela�vas ao setor rodoviário, a�vidade esta que não se confunde com aquela. Imprescindível notar também que o Edital foi
específico e claro em solicitar comprovação de experiência especializada no objeto do certame, qual seja, atuação e conhecimento prévios no setor de
infraestrutura rodoviária.

19. Por fim, como os atestados da licitante estavam todos em nome de MACIEL CONSULTORES (cujo objeto social, conforme CRC, é
Prestação de serviços na área contábil), esta pregoeira também teve a impressão que a licitante havia se esquecido de anexar os atestados da empresa
FUTURE, que era a líder do consórcio e parecia ter objeto social mais alinhado com o objeto do edital.

20. Ou seja, a impressão que deu foi de que a licitante não teve o zelo de conferir a documentação que havia sido anexada. Fato este que
chamou a atenção desta pregoeira, tendo em vista se tratar de contratação de empresa para exercer a a�vidade de Verificador Independente em
contrato de PPP! Conforme explicitado no parágrafo 5 deste relatório, e também se depreende pela análise das exigências constantes no processo de
compras, a empresa selecionada para exercer esse �po de função, além de ter competência técnica, deve ser organizada, cautelosa, precavida e, dentre
outras caracterís�cas, agir com conformidade às regras.

21. Então, considerando todo o acima exposto, esta pregoeira recorreu ao edital, à legislação, à ar�gos, bem como conversou com colegas
de trabalho da administração pública para verificar qual era a praxe em casos semelhantes, visando, com base em todas essas informações, decidir o que
fazer.

22. Após essa análise, a fim de respeitar o disposto na lei, nos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório,
legalidade estrita (à qual à administração pública se sujeita), bem como na praxe dos demais colegas, e levando também em consideração o dever de
atenção máxima pelo licitante quando da par�cipação em uma licitação, essa pregoeira decidiu inabilitar a licitante.

23. Assim, compreendeu que, frente à tantas pendências de documentação, se agisse contra vedação expressa na legislação e desse a
chance da licitante juntar a documentação que não havia sido juntada tempes�vamente, esta pregoeira poderia ser acusada de estar privilegiando a
licitante que não havia agido com o zelo requerido nesse �po de certame, e, além disso, estaria abrindo brecha para a judicialização da questão por
parte das demais licitantes, com impacto nega�vo para a administração, pois representaria um grande atraso na contratação deste serviço tão essencial,
como expressado na documentação que instrui o processo de compra, bem como no início desse relatório.

25. Então, frente à decisão, esta pregoeira redigiu e anexou no Portal de Compras a ata sucinta contendo os fundamentos que a levaram à
inabilitação da empresa e incluiu em campo aberto do referido sistema um breve resumo da decisão.

25. Após a inabilitação, o sistema automa�camente iden�ficou que havia um empate ficto entre as duas outras licitantes e, nos termos
dos itens 8.18. e 10.1.3. do Edital, abriu a sessão para novo lance.
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26. Após o novo lance, o Consórcio Verificador PPP MG-050, composto por empresas beneficiárias da Lei Complementar nº 123, de 2006,
apresentou a melhor proposta, a qual foi analisada pela pregoeira e aceita.

27. Na sequência os documentos de habilitação desse consórcio foram analisados, os quais foram entregues de forma completa, muito
bem organizados e cumprindo todos os requisitos do edital.

28. Após a conclusão da análise dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica dessa úl�ma licitante, com
o apoio técnico da equipe de apoio, esta pregoeira habilitou essa licitante e abriu para a fase recursal nos termos do item 11 do Edital.

29. No dia 26/08, portanto, dentro do prazo, a licitante Consórcio Maciel e Future apresentou as razoes de recurso (52253199), e, no dia
31/08, também dentro do prazo, a licitante Consórcio Verificador PPP MG-050 apresentou as contrarrazões (52452869), as quais passo na sequência a
analisar.

 

Do recurso e contrarrazões de recurso

0.1. Do Recurso (52253199)

30. Em suma, o Consórcio Maciel e Future solicitou a anulação da decisão de sua inabilitação, proferida por esta pregoeira, com efeitos ex
tunc, mediante dois argumentos principais, abaixo sublinhados:

I) Que a jus�fica, no que se referia à pendência dos documentos de habilitação técnica, não estaria conclusiva, além de sem
jus�fica�va, com suposto prejuízo para a defesa administra�va.

31. Com relação a este ponto, a alegação pode ser entendida como suposta má-fé da licitante, tendo em vista que ela tem pleno
conhecimento de seus arquivos, os quais foram por ela “organizados” e salvos no sistema Portal de Compras, estando disponíveis para consulta,
bastando abri-los para ver imediatamente o mo�vo pelo qual ele está incompleto. É ní�do! Simplesmente dois dos cinco arquivos foram anexados pelas
metades, demonstrando falta de zelo e atenção por parte da licitante.

32. Apesar disso, na primeira sessão deste parecer esta pregoeira trouxe mais detalhes sobre a questão acima, de modo que não restem
dúvidas a respeito do mo�vo pelo qual a licitante foi inabilitada (parágrafos 16 ao 20 do relatório).

33. Por fim, vale ressaltar que, ao contrário do alegado pela licitante, esta pregoeira expos sim os mo�vos de fato e de direito de sua
decisão, conforme se depreende do texto abaixo:

 

 

II) O vício de invalidade dos documentos apresentados e constantes no CAGEF das empresas, poderia ter sido sanada pela simples
deflagração de diligência/solicitação de reapresentação dos documentos.

34. Com relação a este segundo ponto, esta pregoeira ressalta, primeiramente, que os documentos não foram apresentados. E, por este
mo�vo, com relação, especialmente, ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, caso esta pregoeira solicitasse a apresentação do documento,
estaria ferindo o disposto no edital e na legislação, que permite diligências a respeito de documentação já apresentada.
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35. Ademais, cabe ressaltar a obrigação explícita por parte da Licitante em manter atualizado seu cadastro e a documentação válida na
data da sessão pública e que os documentos vencidos no CAGEF deferiam ter sido apresentados juntamente com o restante da documentação que não
constasse no referido cadastro.

36. Isto, por si só, já foi suficiente para inabilitar a licitante, tendo em vista o disposto no item 10.2.3. segundo o qual o descumprimento
do dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada, implicaria na inabilitação do licitante. Ademais,
reforço que, conforme explicitado no parágrafo 16 do Relatório, o “Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou
estabelecimento competente” não estavam disponíveis para consulta em sí�os eletrônicos oficiais.

37. Porém a empresa não cumpriu com suas obrigações e agora, em sede de recurso, pretende se eximir das consequências da sua falta
de diligência, em prejuízo da Administração Pública e dos demais licitantes concorrentes nesta licitação.

 

0.2. Das contrarrazões (52452869)

38. Por sua vez, o Consórcio Verificador PPP MG-050 apresentou impugnação ao recurso apresentado pelo Consórcio Maciel e Future por
falta de plausibilidade dos argumentos apresentados pela licitante inabilitada.

39. Assim, no que se refere à alegação de suposta falta de mo�vação do ato, a impugnante ressalta que foi claramente apontado por esta
pregoeira em quais pontos a documentação de habilitação da licitante inabilitada �nha restado incompleta, concluindo que:

Dessa forma, a afirmação de julgamento não mo�vado é improcedente, na medida em que o julgamento proferido por essa i.
Pregoeira explicou de modo literal o que foi descumprido pela recorrente e, ainda, apontou de modo detalhado onde restou
constatada a irregularidade, inclusive indicando a página em que foi observada a incompletude.
Em suma, a recorrente tem ciência plena sobre qual é a documentação incompleta por ela apresentada, até porque ela fez a
inserção equivocada de tal documento, bastando a ela iden�ficar a página 1 do arquivo complementar 2.PDF.
Com razão, a estratégia da recorrente em alegar a ausência de mo�vação esbarra na obje�vidade do julgamento proferido e
somente serve para tentar desviar o foco do descumprimento às normas do edital iden�ficado e, em especial quanto aos
requisitos de habilitação não atendidos.

40. Por fim, no que se refere à alegação de que o vício rela�vo ao descumprimento ao item 10.2.2. do Edital poderia ter sido sanado por
meio de diligência, a impugnante discordou com veemência, tendo em vista que recorrente inegavelmente deixou de cumprir requisitos explicitamente
determinados pelo Edital, tendo embasado suas contrarrazões na doutrina e diversos julgados, e destacado a necessidade de respeito aos Princípios da
Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Legalidade e da Igualdade

 

Conclusão

41.Resumidamente, conforme explicitado ao longo deste parecer, a empresa deixou de apresentar no momento oportuno (tem 6.1. do
Edital) os seguintes documentos:

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei, referente ao
exercício de 2021 (item 10.9.2 do Edital);
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica, vigente (item 10.8.3. do
Edital);
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica, vigente (item 10.8.3. do
Edital);
Declaração que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos – conforme modelo do Anexo III (item 4.7.2. do Edital);
Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal  – conforme modelo do Anexo III. (item 4.7.4. do Edital); e
Documentação de habilitação técnica na íntegra (faltando pedaço de documento, comprometendo a análise relativa ao cumprimento da
qualificação técnica-operacional da licitante).

42. Assim, com base no contexto que precedeu e que permeou a licitação e sopesando os fatos relatados neste parecer, os argumentos
apresentados pela recorrente, bem como os apresentados pela impugnante, esta pregoeira decide manter sua decisão, tendo em vista os princípios que
regem o pregão, em especial os da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da eficiência, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
obje�vo, da celeridade e da finalidade, pautando, ainda, esta decisão no respeito ao interesse público, a finalidade e a segurança desta contratação.

Este é o meu entendimento.

À consideração superior.

 

Giselli A. Starling

Pregoeira
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