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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Assessoria Técnica - SUPEL-ASSEJUR

  

Parecer nº 503/2019/SUPEL-ASSEJUR

Referência: Processo administra�vo 0009.158571/2019-71 - Pregão Eletrônico nº 
165/2019/BETA/SUPEL/RO

Procedência: Comissão de Licitação BETA/SUPEL

Interessado: FITHA/DER-RO

Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de 14 (quatorze) Rolo Compactadores
Vibratórios e 14 (quatorze) Escavadeiras Hidráulicas, para atender as necessidades do FITHA/DERRO.

Valor es�mado: R$ 12.469.529,10 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos e vinte e
nove reais e dez centavos).

 

 

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÕES E CONTRATOS.
Qualificação econômico-
financeira. Assistência
técnica. Análise técnica.
Conhecimento.
Manutenção do
julgamento da Pregoeira.

 

 

I - INTRODUÇÃO

 

1. Trata-se de recursos administra�vos interpostos tempes�vamente pelas recorrentes
LIUGONG LATIN AMERICANA MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA (7054098), SOTREQ
S/A (7054174) e XCMG BRASIL INDÚSTRIA (7065267), com fundamento no art. 4º, inciso XVIII, da Lei
Federal nº 10.520/2002 e no art. 26 do Decreto Estadual nº 12.205/06.

2. O presente processo foi encaminhado a pedido do Senhor Superintendente para fins de
análise e parecer.

3. Abrigam os autos o Pregão nº 161/2019/SUPEL/RO.
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II - ADMISSIBILIDADE

 

4. Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legi�midade,
fundamentação, interesse recursal, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e
tempes�vidade, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

5. Foram apresentadas contrarrazões aos autos pelas licitantes XCMG BRASIL INDÚSTRIA
LTDA (7135229) e FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (7135303 e 7135333).

 

III - DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LIUGONG LATIN AMERICANA MAQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO PESADA LTDA  (7054098)

 

6. A recorrente apresenta inconformismo com a sua inabilitação, sob o fundamento de não
possuir capacidade econômico-financeira.

7. Afirma que possui capital social integralizado no valor de R$ 42.571.774,63 (quarenta e
dois milhões, quinhentos e setenta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três
centavos), portanto, este valor supera em muito o exigido do edital.

8. Aponta que a Pregoeira confundiu capital integralizado com patrimônio líquido.

9. Entende que o § 2, ar�go 31 da Lei 8.666/93 "ao falar em capital mínimo, está
considerando apenas o capital já integralizado pelos sócios, pois interpretar de outra forma seria admi�r
que o § 2º do art. 31 estaria estabelecendo dois critérios dis�ntos para a mesma qualificação: um
considerando apenas o capital integralizado (patrimônio líquido mínimo) e outra considerando o capital
subscrito independentemente de integralização pelos sócios (capital mínimo)."

10. Desta forma, pugna pelo conhecimento e procedência do seu recurso, para reformar a
decisão da Pregoeira e habilitá-la para o item 02.

 

IV - DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE SOTREQ S/A (7054174)

 

11. A recorrente SOTREQ S/A apresenta inconformismo com a decisão que habilitou a
licitante XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA, pois afirma que recorrida violou os itens 11.6.1 e  26.21 do
Edital.

12. O item 11.6.1, exige que a licitante deve apresentar dois pontos de assistência técnica,
sendo um na capital e outro no inteiro, ocorre que o item 26.21 veda a subcontratação, portanto, ao
indicar duas assistências técnicas por empresa privada diversa está subcontratando parte do objeto.

13. Além disso, alega que, um dos pontos indicados para prestar assistência técnica encontra-
se irregular perante a Fazenda Estadual e que a Lei 8.666/93 exige que as empresas estejam regulares,
portanto, tal regra deve ser aplicada também a empresa que prestará a assistência técnica, pois trata-se
de um serviço acessório.

14. Relata que  "o endereço apontado como sendo da J F de O Flores Locação Eireli, tudo indica
que pertence à outro estabelecimento, pois o local não faz menção ao ramo de a�vidade declarado, uma
vez que está iden�ficado como “Hotel”."

15. Pugna a recorrente pelo conhecimento e procedência de recurso, e que seja reformada a
decisão da Pregoeira  para inabilitar a recorrida XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA para o item 1.
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V- DO RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE XCMG BRASIL INDÚSTRIA (7065267)

 

16. A recorrente apresenta inconformismo com a decisão que desclassificou sua proposta para
o item 02. 

17. Alega que a decisão foi equivocada, visto que o produto ofertado atende sim, as exigências
editalícias.

18. Afirma ela é fabricante do produto por ele ofertado e que apresentou as especificações
completas na proposta e folders, sendo evidenciadas por meio das ilustrações e esclarecimentos,
conforme segue:

 

o ilustre Pregoeiro incorreu em erro ao desclassificar a proposta do RECORRENTE, isto porque
concluiu erroneamente que o objeto por ele ofertado não possuía “(a) comprimento de 4.400 mm.;
e (b) largura para transporte (medida nos extremos das esteiras), não superior a 3.000 mm.”, o que,
em tese, evidenciaria o desatendimento das regras con�das no edital.

Data máxima vênia, a equivocada conclusão esposada pelo ilustre Pregoeiro emerge,
possivelmente, da leitura desatenta da proposta apresentada pelo RECORRENTE, o que evidencia a
falta de critério na análise da proposta e o tratamento discriminatório.

Excelência, não é preciso empreender grandes esforços para concluir que as especificações “(a)
comprimento de 4.400 mm.; e (b) largura para transporte (medida nos extremos das esteiras), não
superior a 3.000 mm.”, constam expressamente na proposta e no prospecto, in verbis (sem grifo):

Esclareça-se, por oportuno, que no referido prospecto constam as informações do equipamento
padrão (sapata 700 mm. – largura de 3.100 mm.) e do modelo opcional (sapata 600 mm. – largura
de 3.000 mm.), em ambos os casos podendo ser equipada com a esteira de carro longo de 4.400
mm., conforme produto homologado pelo fabricante, conforme desenho do projeto:

Entrementes, para se evitar mais discussões, junta-se imagens das medições das dimensões do
equipamento ofertado, da qual pode-se constatar a sua conformidade com as exigências editalícias,
em especial o comprimento de 4.400 mm. e largura de 3.000 mm., in verbis (Doc. 03 – Metragem
Escavadeira XE215BR):

 

19. Afirma ainda que, a diferença de valores entre a recorrente e a primeira colocada é de
aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

20. Desta forma, pugna a recorrente pelo conhecimento e procedência de seu recurso, e que
seja reformada a decisão da Pregoeira para classificar sua proposta de preços para o item 02 do certame.

 

VI - DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA (7135229) x SOTREQ S/A 

 

21. Em suas contrarrazões, a recorrida XCMG BRASIL INDÚSTRIA, solicita em sede de
preliminar que o recurso não seja reconhecido, uma que vez que o signatário do recurso
administra�vo não possui poderes para representar a recorrente no processo em questão.

22. Aponta que a recorrente "apresentou procuração par�cular outorgado pela empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o número 34.151.100/0002-11, com sede na Avenida Ayrton Senna, número
2.200, Bairro Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-003.
Em que pese a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o número 34.151.100/0002-11 estar regularmente
representada nos autos do processo em epígrafe, é notório que a presente razões recursais foi interposto
pela empresa inscrita no CNPJ/MF sob o número 34.151.100/0012-93, cujo, repisa-se, não possui
representação nos autos."

23. Em relação a assistência técnica indicada pela recorrida não encontrar-se regularmente
inscrita perante a Receita Estadual, a recorrida alega que a Inscrição Estadual é dispensável para a
empresa indicada, pois ela está enquadrada como Microempreendedor Individual, visto que não incide
ICMS na prestação de serviço de garan�a.
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24. Aduz que a contratação se refere ao fornecimento de 14 (quatorze) Rolo Compactador e 14
(quatorze) Escavadeira Hidráulica e não de contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de manutenção, ocasião em que a assistência técnica disputaria o certame.

25. Quanto a indicação do endereço da empresa que prestará a assistência técnica pertencer
a outro estabelecimento, afirma a recorrida que foi realizada visita in loco, por parte da equipe técnica,
onde foi verificada a regularidade da assistência técnica.

26. No que concerne a subcontratação relata que o "instrumento convocatório, em sua
cláusula 11.6.1., estabelece que a garan�a deverá ser prestada pelo fabricante do produto – e não pelo
licitante –; com efeito, o RECORRIDO apresentou a rede de assistência técnica homologada pelo
fabricante do produto, dentre os quais se destacam as empresas situadas nas cidades de Porto Velho/RO
e de Cacoal/RO. 

27. Afirma mais uma vez que o objeto do certame é o fornecimento de máquinas e não
assistência técnica.

28. Assim sendo, pugna a recorrida pela manutenção da decisão que a declarou vencedora no
certame e que não seja admi�do o recurso interposto pela licitante SOTREQ S/A.

 

VII - DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA  x  XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA (7135303)

 

29. Em suas contrarrazões, a licitante FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, aduz que o fato da recorrente ser fabricante do equipamento não qualifica o
produto ofertado, por si só.

30. Afirma que o folheto foi manipulado, inserindo informações muito especificas des�nadas a
atender a licitação, pois apresenta fontes e tamanhos diferentes do restante do material.

31. Afirma que os dados extraídos de folhetos de outros pregões dão conta que NÃO EXISTE a
informação sobre a capacidade de elevação, que foi inserida com o exato dado necessário para “atender”
a exigência do edital. 

32. Portanto,  declara que a recorrente manipulou os prospecto induzindo a Administração
Pública a erro.

33. Relata que as imagens juntadas pela recorrente não poderiam provar nada, visto que estas
poderiam ser manipulada, que a juntada de documentos posteriores é expressamente vedado do edital e
demais legislações per�nentes.

34. Aponta ainda que no website do fabricante as informações estariam disponíveis para
comprovação novamente comete ato de faltar com a verdade com esta afirmação.

35. Sustenta que, em onsulta realizada em 25/07/2019 no sí�o eletrônico
h�p://www.xcmgamerica.com/smart/modulos/produtos/arquivos/xe215br_18-7.pdf retorna um
“prospecto” SEM as caracterís�cas informadas naquele juntado pela XCMG no presente certame, como
se faz prova no anexo, o que demonstra mais uma vez a sua má-índole e falta de é�ca, o referido
“prospecto” foi modificado no sí�o eletrônico em data posterior, apenas para dar ares de legalidade ao
absurdo perpetrado pela XCMG, que merece de�do processo administra�vo para apurar essa conduta. 

36. Assim sendo, pugna pela manutenção da decisão que desclassificou a proposta da
recorrente para o item 02.

 

VIII - DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA x LIUGONG LATIN AMERICANA MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA (7135333)
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37. Em suas contrarrazões, a licitante FERTISOLO COMERCIAL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, aduz que as afirmações da recorrente são equivocadas, visto que "o valor
es�mado para a contratação do item 02 é de R$7.868.700,00. Então, deveria a LIUGONG comprovar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO igual ou superior a R$786.870,00. Naturalmente, esse patrimônio precisa ser
POSITIVO. Ocorre que, conforme consta da peça contábil juntada, o patrimônio líquido da LIUGONG, na
demonstração encerrada em 31/12/2018, era de (R$4.594.621,19). NEGATIVO!

38. Aponta ainda que a recorrente equivocou-se ao afirmar que a análise do balanço
patrimonial deveria limitar-se somente a avaliação do Capital Social seria equivalente a 10% (dez por
cento) do valor es�mado, pois esse �po de análise cabe apenas a empresas cons�tuídas há menos de um
ano.

39. Relata ainda que "a proposta da LIUGONG montou o total de R$5.825.900,00, o que é
MUITO superior aos R$300.000,00 que o Sr. Helson Rodrigues tem poderes para assinar. De se destacar o
teor da cláusula contratual: “documentos que importem em responsabilidades ou obrigações para a
sociedade”. Ou seja, QUALQUER documento que possa obrigar a sociedade acima do teto de
R$300.000,00 NÃO PODE ser assinado pelo Sr. Helson Rodrigues de forma individual, mas apenas na
forma definida no contrato."

40. Desta forma, os documentos assinados por ele são inválidos.

41. Assim sendo, pugna pela manutenção da decisão que inabilitou a recorrente para o item
02.

 

IX - DECISÃO DA PREGOEIRA (7436619)

 

42. Compulsando os autos, a Pregoeira decidiu pela manutenção da Decisão que habilitou a
Empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA para o Item 01, julgou IMPROCEDENTE o recurso interposto
pela Empresa SOTREQ S/A e pela REVISÃO da Decisão que HABILITOU a empresa FERTISOLO COMERCIAL
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA para o Item 02, julgando, desta forma, PROCEDENTE o recurso
interposto pela empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA e IMPROCEDENTE o recurso interposto pela
empresa LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA.

 

X - PARECER QUANTO AOS ATOS PRATICADOS NA FASE RECURSAL

 

43. A licitante SOTREQ S/A inconformada com a classificação da proposta da recorrida XCMG
BRASIL, em síntese alega que: (i) o edital exige que a licitante apresente dois pontos de assistência
técnica, ocorre que umas das empresas indicadas pela recorrida encontra-se irregular com o fisco (ii) um
dos pontos de assistência técnica indicado pela recorrida aparentemente pertence a outro
estabelecimento   (iii) o certame licitatório veda a subcontratação, portanto a própria recorrente deveria
realizar a assistência técnica.

44. Preliminarmente, quanto as alegações da recorrida XCMG de que o signatário não possui
poderes para representar a recorrente no presente processo, como bem pontuado pela Pregoeira trata-
se de erro meramente formal que pode ser sanado sem causar dano outrem, assim não vislumbramos
a irregularidade suscitada na representação. 

45. Em relação ao primeiro ponto quanto a assistência técnica, vejamos o que dispõe o edital
de licitações:

 

11.6.1. A licitante deverá enviar junto com a proposta de preços: Garan�a mínima de 12 meses pelo
fabricante, sem limite de horas. Assistência técnica e reposição de peças disponíveis dentro do
Estado de Rondônia, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão
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social e o endereço da assistência técnica, sendo uma na capital e outra no interior do Estado /
atendimento on site. Itens Adicionais: Equipamento Plotado com Logomarca do DER/RO e
devidamente emplacado.

 

46. Verifica-se que o edital de licitações não faz nenhuma exigência acerca da regularidade
fiscal da empresa que prestará assistência técnica, e sim para a licitante par�cipante do certame.

47. Extrai-se que a única solicitação que o edital faz e que a licitante indique a razão social e o
endereço da empresa que prestará a assistência técnica.

48. De acordo com o art. 41, da Lei n° 8.666/93, “a Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

49. Sobre o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, colacionamos o
entendimento do TRF da 4º Região:

 

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.

1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe,
interpretado este como um todo, de forma sistemá�ca. Desta maneira, os requisitos
estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do
concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. (TRF-4 - AG:
50132325420144040000 5013232-54.2014.404.0000, Relator: Fernando Quadros da Silva, Data
de Julgamento: 20/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014).

 

50. Desta forma, não assiste razão a recorrente quanto a este ponto.

51. No que concerne ao endereço da assistência técnica (CNPJ nº 26.623.771/0002-00)
pertencer a outro estabelecimento, observa-se que a equipe técnica da DER, realizou diligência
(6928712) junto ao endereço indicado onde constatou que:

J F DE O FLORES LOCAÇAO EIRELI, CNPJ: 26.623.771/0002 –00, Endereço: Av. Castelo Branco nº
19769, Bairro: Liberdade, Cacoal –RO Cep: 76.967 –585Fone: 069 –3223 –0600 / 068 –99972 –
6850Contato: Fernando.

Resposta: Em deslocamento ao endereço citado, foi realizado vistoria in loco onde constatou-se
que, as informações apresentadas pela licitante J F DE O FLORES LOCAÇAO EIRELI, atende aos
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

 

52. Após o recebimento do recurso, os autos foram encaminhados novamente ao DER, onde a
equipe técnica que ra�ficou a Análise nº 4/2019/DER-GLOG (6928712), afirmando que a empresa atende
os requisitos estabelecidos no edital (7373564).

Conforme Análise 4 (id n.º 6928712), foi verificado pelo corpo técnico deste DER-GLOG que:

"J F DE O FLORES LOCAÇAO EIRELI, CNPJ –26.623.771/0001-29 Esc.Estadual –
00000004682769Endereço: Rua Maciel Rego, 4509, sala 02 –Porto velho –RO Cep: 76.804 –
456,Fone: 069 –3223 –0600, Contato: Fernando.

Resposta: Em deslocamento ao endereço citado, foi realizado vistoria in loco onde constatou-se
que, as informações apresentadas pela licitante J F DE O FLORES LOCAÇAO EIRELI, atende aos
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

J F DE O FLORES LOCAÇAO EIRELI, CNPJ: 26.623.771/0002 –00, Endereço: Av. Castelo Branco nº
19769, Bairro: Liberdade, Cacoal –RO Cep: 76.967 –585Fone: 069 –3223 –0600 / 068 –99972 –
6850Contato: Fernando.

Resposta: Em deslocamento ao endereço citado, foi realizado vistoria in loco onde constatou-se
que, as informações apresentadas pela licitante J F DE O FLORES LOCAÇAO EIRELI, atende aos
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório".

Neste sen�do, a exigência em relação à garan�a, é fornecida pela empresa par�cipante afim de
viabilizar a reparação de eventuais defeitos ou falhas constatados, dentro do prazo determinado no
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instrumento convocatório, onde não se admite a subcontratação nos termos do item 2.3 do Edital e
23 do Anexo I - Termo de Referência.

No que diz respeito a Assistência Técnica, este trata-se de estabelecimento comercial do Fabricante
ou autorizado por este, com a finalidade de proceder com a manutenção do objeto ainda no prazo
da garan�a, o qual se responsabilizará pelo atendimento de forma sa�sfatória ao suporte técnico,
sob pena de sanções previstas em Lei.

53. Portanto, não assiste razão a recorrente quanto a este ponto.

54. Quanto a alegação de que a recorrida estaria transferindo a responsabilidade da
assistência técnica a terceiros, este argumento não deve prosperar. Explico.

55. O Termo de Referência, em seu subitem 26.21, veda a terceirização, contudo o mesmo não
pode ser aplicado a assistência técnica, uma vez que somente o fabricante pode oferecer os locais de
assistência técnica autorizada da marca.

56. Nesse viés, é notório que os argumentos levantados se mostram insuficientes para a
reforma da decisão, assim, com fundamento nos princípios do julgamento obje�vo e da vinculação ao
instrumento convocatório, a pregoeira julgou acertadamente improcedente o presente recurso,
mantendo a classificação da proposta da recorrida  XCMG BRASIL para o item 01.

57. Em relação ao recurso interposto pela empresa LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO PESADA, a recorrente apresenta inconformismo com a decisão que a inabilitou para
o item 2.

58. Relata que foi inabilitada sob o argumento de que não possui capacidade econômico-
financeira, contudo relata que a Pregoeira ao realizar a análise confundiu capital integralizado com
patrimônio líquido.

59. Recebido o recurso administra�vo, os autos foram encaminhados para a Gerência de
Pesquisa e Análise de Preços- GEPEAP da SUPEL para análise dos pontos controver�dos, tendo em vista a
exper�se do servidor.

60. Nesse passo, a equipe técnica emi�u Parecer nº 22/2019/SUPEL-GEPEAP (7113531), o qual
concluiu que:

 

O recurso baseia-se no argumento de que a licitante apresenta Capital Social totalmente
integralizado no valor de R$ 42.571.774,63 (quarenta e dois milhões quinhentos e setenta e um mil
setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três reais), e que esse valor é suficiente para
assegurar-lhe capacidade econômico-financeira.

                      Da exigência editalícia:

b) Balanço Patrimonial, referente ao úl�mo exercício financeiro, ou o Balanço de Abertura, caso a
licitante tenha sido cons�tuída em menos de um ano, devidamente auten�cado ou registrado na
Junta Comercial do Estado, para que a Pregoeira possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido
(licitantes cons�tuídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes cons�tuídas a menos de um
ano), de 10% (dez por cento) do valor es�mado do item que o licitante es�ver par�cipando.

                      Ante à regra editalícia fora confeccionado Parecer Contábil, o qual foi devidamente
inserido ao processo, tendo sido apresentada a opinião de que a empresa não possuía Patrimônio
Líquido mínimo para o certame em questão.

                         Da opinião desta equipe técnica:

                Ao reanalisar os Demonstra�vos Financeiros da empresa LIUGONG LATIN AMERICA
MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA, ficou constatado que a empresa apresenta em sua
composição patrimonial, Patrimônio Líquido Nega�vo no valor de R$ 4.594.621,19 (nega�vo em
quatro milhões quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e dezenove
centavos). Tal situação é chamada pela doutrina contábil como passivo a descoberto. Significa dizer
que a empresa possui passivo (obrigações) maior que o total do a�vo (bens e direitos). Tal situação
é totalmente indesejável, não há solvência, pois caso a empresa entre em processo de liquidação
(necessidade de vender tudo o que possui para pagar as dívidas) ainda ficará com uma dívida de R$
4.594.621,19.



09/10/2019 SEI/ABC - 7697497 - Parecer

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8753084&inf… 8/11

                      A conta denominada Lucros e Prejuízos Acumulados do Balanço Patrimonial, que, nesse
caso específico, é só Prejuízos Acumulados apresenta saldo nega�vo em R$ 47.166,395,82
(quarenta e sete milhões cento e sessenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e
dois centavos), sendo que ao analisar a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, foi
constatado que a empresa apurou, apenas no exercício de 2018, um prejuízo de R$ 13.087.915,33
(treze milhões oitenta e sete mil novecentos e quinze reais e trinta e três centavos). O que nos faz
concluir que a licitante tem apresentado prejuízos sucessíveis.   

                      É importante informar que o Patrimônio Líquido é um grupo do Balanço Patrimonial e
que dentro deste grupo há várias contas, entre elas: Capital Social; Reserva de Capital e Reservas de
Lucro e Lucro e Prejuízos acumulados). Como já demonstrado, esse grupo está nega�vo, isso se deu
em virtude do alto valor da conta prejuízos acumulados. A recorrente entende que o percentual de
capital mínimo exigido deveria basear-se na conta Capital Social e não no grupo Patrimônio Líquido.
Ocorre que a empresa encontra-se em uma situação de que todo o valor da do Capital Social foi
absorvido pelo elevado prejuízo.

                     Outro ponto a ser destacado é a situação de insolvência que se encontra a licitante. Para
verificar o grau de solvência da empresa deve-se u�lizar a fórmula (ATIVO TOTAL / PASSIVO
CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE). Fazendo o cálculo com os dados extraídos do Balanço
Patrimonial temos o seguinte: (79.503.986,82 / 84.098.608,01 + 0,00) chegamos ao resultado de
0,94, o que significa dizer que a cada um R$ 1,00 (um real) de obrigações da empresa ela possui
apenas R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) de bens e direitos para saldar as dívidas. Situação de
insolvência.                    

                     Ante o exposto RATIFICAMOS a opinião dada no parecer anterior no sen�do de que a
licitante não apresenta, em sua composição patrimonial, o mínimo de Patrimônio Líquido exigido.   
    

 

61. Conforme restou demonstrado a recorrente encontra-se com situação de insolvência, além
de não ter apresentado o Patrimônio Líquido mínimo exigido, logo, não atendeu todas as exigências
editalícias, não lhe assis�ndo razão alguma.

62. Ressalta-se que é dever da Administração zelar pela segurança e pela regularidade das
ações administra�vas, a fim de que não reste qualquer prejuízo à consecução do objeto contratado e,
tampouco, restem feridos os direitos dos demais licitantes, de acordo com os princípios da Isonomia e da
Vinculação ao Instrumento Convocatório.   

63. No que tange ao recurso interposto pela licitante XCMG BRASIL INDÚSTRIA, a recorrente
apresenta inconformismo com a decisão que desclassificou sua proposta para o item 02.

64. Afirma que a decisão da Pregoeira foi equivocada, visto que o produto ofertado atende as
exigências editalícias e apresentou a proposta mais vantajosa quando comparada a da recorrida com
diferença que chega aproximadamente a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

65. Por outro lado, a recorrida afirma que a recorrente manipulou os prospectos com a
finalidade de atender a licitação em questão e que em outros certames apresentou prospectos com
informações divergentes para o mesmo produto.

66. Relata também que as informações con�das no website da recorrente estavam sem as
caracterís�cas informadas no prospecto juntado por ela.

67. Pois bem. Verifica-se que o primeiro Parecer emi�do pela equipe técnica do DER
(6928712), concluiu que o produto ofertado não atendia as exigências con�das no edital.

68. Ocorre que, após a interposição do recurso com o intuito de elucidar eventuais dúvidas, a
Pregoeira encaminhou novamente os autos a equipe técnica do DER/RO.

69. Nesse passo, a equipe técnica concluiu (7373564):
Passando ao critério técnico, em análise ao recurso interposto pela recorrente, o qual solicita a
reforma da decisão que a desclassificou para o item 02 do procedimento licitatório, por ter
apresentado prospecto e folder incompa�vel com a especificação exigida no Edital e anexos,
informamos que, foi procedida pelo corpo técnico da Gerência de Operações de Logís�cas deste
DER/RO, a reanálise da peça recursal bem como, proposta e catálogos e folders apresentados junto
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ao sistema Comprasnet (h�ps://www.comprasgovernamentais.gov.br/), onde constatou-se que, a
empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA atende as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório, quando apresentado as caracterís�cas opcionais em seu folder/catálogo.

Ademais, em diligência ao endereço eletrônico da empresa recorrente, qual
seja, h�p://www.xcmg-america.com/escavadeiras/xe215br, as descrições técnicas coadunam
com os documentos apresentados pela empresa na fase de licitação.

Assim, em razão da u�lização da prerroga�va de saneamento da proposta, prospectos, folders e
catálogos apresentados pela recorrente, a mesma atenderá de forma sa�sfatória as demandas
estabelecidas por esta Autarquia. (Grifou-se)

 

70. Nesta vertente, constata-se que a empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA, atende
sa�sfatoriamente as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

71. Desta forma, cabe a Administração o reexame dos atos do processo e ainda obediência ao
princípio da autotutela administra�va, pois assim é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

 

“A autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administra�va: 1) aspectos de legalidade, em
relação aos quais a Administração, de o�cio, procede à revisão de atos ilegais; e 2) aspectos de
mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua
manutenção ou desfazimento”. (p. 25).

 

72. Em apertada síntese, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder
de revogar atos administra�vos, estando expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, art. 14 da Lei Estadual
3.830/2016, assim como na Súmula nº 473 do STF:

 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 14. A Administração Pública Estadual deve invalidar seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade e pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou oportunidade respeitados os
direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por mo�vo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.

 

73. Portanto, amparada pelo princípio da autotutela assiste razão a Pregoeira em reformar sua
decisão e classificar a proposta de preços da recorrente para o item 2.

74. Por fim, resgata-se aqui a obrigação de a empresa entregar o objeto de acordo com
especificação técnica do Edital e consequentemente da proposta, e que, o não cumprimento das regras
do edital levam a efeito a imputação de multas e demais sanções consignadas na peça balizadora do
certame, cabendo a Secretaria de origem a sua fiscalização. 

 

XI - CONCLUSÃO

 

75. Ante  o  exposto,  tendo por respaldo a análise da Equipe Técnica do DER, da GEPEAP, e
amparados pelo princípio da autotutela, opinamos   pelo   conhecimento   do   recurso   e   pela  
manutenção  da  decisão da Pregoeira, julgando da seguinte forma:

IMPROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente SOTREQ S/A, mantendo a decisão que
classificou a proposta e consequentemente, a habilitação da recorrida  XCMG BRASIL INDÚSTRIA
LTDA para o item 01.
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IMPROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, mantendo a sua inabilitação para o item 02.

PROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA, para classificar
a sua proposta de preços para o item 02.

76. A decisão foi fundamentada com base no disposto no art. 3° da Lei 8.666/93, que garante a
observância do princípio cons�tucional da legalidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos, ao selecionar a proposta que for mais
vantajosa para a Administração.

77. Encerrada a fase de julgamento dos recursos administra�vos, verifica-se que foram
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, dando-se oportunidade para contrarrazão.

78. O presente parecer apenas terá validade após o aprovo por parte do Procurador Geral do
Estado de acordo com o art. 11, V, da LCE n. 620/2011 c/c o ar�go 9º, II da Resolução
N.08/2019/PGE/RO/2019/PGE-GAB.

79. Oportunamente, submeter-se-á o presente recurso à decisão superior, conforme previsto
no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, conferindo-se regular curso ao processo, de acordo com a legislação
em vigor.
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