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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo FUNDAÇÃO PTI – BR nº.: 0001/2021

Edital FUNDAÇÃO PTI – BR nº.: 0001/2021

Modalidade: Avaliação Competitiva Eletrônica

Objeto: Contratação INTEGRADA de empresa especializada para revisão do projeto de

engenharia e para execução – com fornecimento de material, equipamentos e mão de

obra - das obras remanescentes de construção e pavimentação do Acesso Independente

ao Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Assunto: Julgamento de Recurso.

Recorrente: JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A.

Recorrida: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSÓRCIO DALBA/GKF

– PTI)

I - DAS PRELIMINARES

O  recurso  foi  interposto  tempestivamente  pela  empresa  JOTA  ELE

CONSTRUÇÕES CIVIS S/A,  contra a  decisão da coordenadora em declarar vencedor o

CONSÓRCIO  DALBA/GKF  –  PTI  por  meio  da  empresa  líder  DALBA  ENGENHARIA  E

EMPREENDIMENTOS LTDA.

II – DO PEDIDO DA RECORRENTE

A  Recorrente pretende,  através  de  seu  recurso,  reverter  a  decisão  que

declarou vencedor o  CONSÓRCIO DALBA/GKF – PTI por meio da empresa líder  DALBA

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA da Avaliação Competitiva n°. 0001/2021, sob

os seguintes argumentos:

A) QUANTO AO REGISTRO DO DOCUMENTO TERMO DE COMPROMISSO

DE CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO

A Recorrente apresenta o item 11.2.3 do edital, que traz as exigências:

“11.2.3  As Proponentes que participarem através de consórcio  deverão

apresentar,  além  dos  demais  documentos  exigidos  neste  Termo  de

Referência,  compromisso  de  constituição  do  consórcio,  por  escritura

pública ou documento particular  registrado em Cartório de Registro de
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Títulos  e  Documentos,  discriminando  a  empresa  líder,  estabelecendo  o

percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da

participação  na  execução  dos  serviços,  objeto  da  presente  avaliação

competitiva;

A  recorrente  argumenta  que  a  licitante  optou  por  apresentar  o  termo  de

constituição  de  consórcio  em  documento  particular,  mas  não  providenciou  o  devido

registro em cartório de registro de títulos e documentos como exige o edital. Alega que a

Recorrida  apresentou  somente  assinatura  das  partes.  Portanto,  não  sendo  escritura

pública  e/ou  documento  particular  registrado  em  cartório  de  registro  de  títulos  e

documentos, afirma que o termo de constituição de consórcio é invalido, pois não atende

as exigências do edital e torna, em tese, o consórcio licitante inabilitado no processo.

B) QUANTO AO ATESTADO DE VISITA

A  Recorrente  apresenta  o  item  10.4  do  Anexo  I  do  edital  –  Termo  de

Referência, que traz as exigências:

“10.4 Caso a Proponente não queira realizar a visita, deverá apresentar,

em substituição ao atestado de visita,  declaração formal  assinada pelo

responsável  técnico,  que  tem  pleno  conhecimento  das  condições  e

peculiaridades  inerentes  à  natureza  dos  trabalhos,  e  sobre  o  local  do

serviço,  assumindo  total  responsabilidade  por  esta  declaração,  ficando

impedida,  no  futuro,  de  pleitear  por  força do  conhecimento  declarado,

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

A recorrente argumenta que a licitante não apresentou o atestado de visita

nem a declaração de não visita.

Exposto os argumentos solicita que seja declarado INABILITADO a empresa

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

IV – DAS CONTRARRAZÕES

A  Empresa  DALBA  ENGENHARIA  E  EMPREENDIMENTOS  LTDA  apresentou

contrarrazões  tempestivamente  na  data  de  20  de  abril  de  2021.  Seguem alegações

constantes no documento de contrarrazões:
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A) QUANTO AO REGISTRO DO DOCUMENTO TERMO DE COMPROMISSO

DE CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO

A Recorrida alega que as razões recursais transcritas acima são erros formais.

A Recorrida argumenta que a abertura da referida Avaliação Competitiva deu-

se no dia 08/04/2021, data, em que a menor proposta ofertada foi a da empresa Cesar

Augusto Rodrigues Eireli  – EPP, desclassificada no dia seguinte, e as 15h45 de sexta

feira, a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi convocada a enviar

a documentação de habilitação até as 14h00 do dia 12/04/2021.

A Recorrida alega falta de tempo hábil para o registro do termo em cartório,

pois o mesmo solicitou 3 dias úteis para tal efetivação, conforme comprovação abaixo:

A  Recorrida  diz  tratar-se  de  um  eventual  vício  sanável  e  que  o  RELC  –

REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE

TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL define como obrigatório o registro antes da celebração

efetiva do contrato, o que ainda não ocorreu.

A Recorrida informa que o registro foi concluído conforme abaixo:
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A recorrida se defende no paragrafo único do Art. 41 do RELC,

“Art.  41 . Quando permitida a participação de empresas em consórcio,

deverão ser observados os seguintes requisitos:

(...)

Parágrafo único.  O fornecedor vencedor fica obrigado a promover,

antes da celebração do contrato,  a  constituição e o registro do

consórcio nos termos do compromisso referido no inciso I deste

artigo. (Grifo nosso).

Sendo assim, a recorrida apresentou o termo de Compromisso Registrado,

antes mesmo da celebração do contrato, não havendo erro ou vício a ser sanado.

B) QUANTO AO ATESTADO DE VISITA

A  recorrida  argumenta  que a  visita  técnica  foi  realizada  mediante  prévio

agendamento. Sendo que, o profissional que fez o acompanhamento in loco não emitiu

documento auxiliar, apenas solicitou os dados da empresa e do profissional designado

para  realizar  a  referida  visita  técnica,  pois  tais  medidas  seriam  necessárias  para

procedimento interno, visto que a visita não era obrigatória, conforme cópia da conversa

abaixo:
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A recorrida argumenta ser ato sanável, vez que como a visita foi realizada e

registrada a apresentação do atestado é meramente formal, diz ainda que o problema

seria se a visita técnica não tivesse sido realizada e não se apresentasse a declaração

optando pela não visitação, com a responsabilidades inerentes.

A recorrida cita o Acórdão 2872/2010-Plenário:

“Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo licitatório, não

devem levar à desclassificação de licitante.”

A Recorrida requer que seja desprovido o Recurso Administrativo interposto

pela Recorrente JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A, consequentemente, seja mantida

classificação como vencedora a proposta do Consórcio Dalba/GFK.

V – DA ANÁLISE

Cabe aclarar que o processo foi  regido pelo REGULAMENTO DE COMPRAS,

CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL

– “RELC”,  registrado no Cartório de Registro  de Títulos  e  Documentos  e  Registro  de

Pessoas  Jurídicas,  ou  seja,  a  FUNDAÇÃO  PTI-BR  É  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO

PRIVADO e não Administração Pública.

Diante dos argumentos apresentados pela Recorrente e pela Recorrida segue

análise.

A) QUANTO AO REGISTRO DO DOCUMENTO TERMO DE COMPROMISSO

DE CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO

Ainda  que  a  Recorrente  apresente  argumentos  factíveis  quanto  a

obrigatoriedade do registro do documento em tela, esta demonstra, em tese, apenas

intuito de subverter o processo, tendo em vista que em tempo oportuno realizou cadastro

de proposta a maior (R$ 18.550.000,00) do que o limite de valor previsto no Edital (R$

14.879.636,19), instrumento este que a mesma reivindica atendimento pleno por parte

da Recorrida, sem ao menos ter conferido qualquer lance durante a sessão eletrônica.

A falta de registro do Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio

em cartório pode ser considerado erro formal, sendo possível de ser sanado por meio de

diligências. 
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O Edital n° 001/2021 esclarece que é possível a realização de diligência em

qualquer fase do processo, conforme segue:

“21.1 É dever do Comitê Permanente de Avaliação Competitiva ou

do  comprador  negociador,  em  qualquer  fase  do  processo  de

seleção  de  fornecedores,  promover  as  diligências  necessárias,

adotando  medidas  de  saneamento  destinadas  a  esclarecer

informações,  corrigir  impropriedades  na  proposta,  na

documentação  de  habilitação  ou  complementar  à  instrução  do

processo, conforme art. 43 do RELC.

21.2 Será admitido que os interessados, em resposta à diligência

promovida, procedam com a juntada posterior de documentos cujo

conteúdo  retrate  situação  fática  ou  jurídica  aos  documentos  já

existente na data da apresentação das propostas.

21.3  Poderão  ser  objeto  de  saneamento  os  erros  formais  e  os

materiais  irrelevantes,  tanto  em  relação  às  propostas  como

também aos documentos para a habilitação.”

Salientamos que ante a efetivação do registro do Termo de Compromisso de

Constituição de Consórcio, faz-se cumprida a prerrogativa do Edital, sanado o equívoco

formal e atendido assim o interesse de todos no quesito de celeridade do processo.

Cabe aclarar que a Fundação PTI não formalizará contrato com nenhuma

empresa sem ter todos os documentos exigidos em edital e demais anexo, atendendo o

que preconiza o paragrafo único do art.41.

“Art.  41 . Quando permitida a participação de empresas em consórcio,

deverão ser observados os seguintes requisitos:

(...)

Parágrafo único. O fornecedor vencedor fica obrigado a promover, antes

da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos

termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.

Diante do exposto, entendemos ser IMPROCEDENTE o pedido da Recorrente.

B) QUANTO AO ATESTADO DE VISITA
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Quanto  a  ausência  do  Atestado  de  Visita,  fato  apontado  pela  Recorrente,

mantido  seu  interesse,  em tese,  em conturbar  o  certame,  o  Comitê  Permanente de

Avaliação Competitiva expõe abaixo a troca de e-mails entre este e a Empresa DALBA

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, no qual consta a solicitação para a realização

da visita ao espaço do objeto desta avaliação competitiva, antes da sessão eletrônica

realizada em 08 de abril de 2021.

A falta da comprovação documental da visita não anula a realização, de fato,

desta.

Ainda que contemplada nova discordância  com o  instrumento convocatório,

este Comitê Permanente de Avaliação Competitiva entende que atender apenas os ritos

formais  e  desconsiderar  o  contexto  dos  fatos  não  será  uma  atitude  proporcional  e
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razoável, tão pouco célere e vantajosa economicamente para as partes, conforme segue

classificação do certame:

Diante do exposto, entendemos ser IMPROCEDENTE o pedido da Recorrente.
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V - DA DECISÃO DA COORDENADORA DA LICITAÇÃO

Não há dúvidas de que foram supridos todos os questionamentos efetuados

pela empresa RECORRENTE. Diante de todo o exposto, resolvo pelo CONHECIMENTO do

recurso formulado pela empresa JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A e manter a decisão

de DECLARAR VENCEDOR a empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

(CONSÓRCIO DALBA/GKF – PTI) da Avaliação Competitiva Eletrônica nº 0001/2021.

Foz do Iguaçu, 22 de abril de 2021

(Assinado Digitalmente)
Claudinéia Pires

Gestão de Compras PTI-BR
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DECISÃO DA DIRETORIA

Nos  termos  do  artigo  29  do  RELC  –  REGULAMENTO  DE  COMPRAS,

CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES, ante os fundamentos apresentados acima pelo Comitê

Permanente de Avaliação Competitiva,  DECIDIMOS CONHECER o  recurso formulado

pela empresa  JOTA ELE  CONSTRUÇÕES CIVIS S/A e  decidimos  manter  a  decisão de

DECLARAR VENCEDORA da empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

(CONSÓRCIO DALBA/GKF – PTI) da avaliação competitiva Eletrônica nº 0001/2021.

Dê-se ampla publicidade e ciência a todos os licitantes dos termos desta

decisão.

Foz do Iguaçu, 22 de abril de 2020

(Assinado Digitalmente)
Flaviano da Costa Masnik

Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação PTI-BR

(Assinado Digitalmente)
Eduardo Castanheira Garrido Alves

Diretor Superintendente da Fundação PTI - BR
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