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A
COMISSAO DE LICITAgAO
SETEC - SERVigOS TECNICOS GERAIS

ATT.: II. mo (a) Sr.(a) Presidente da Comissao de Licitagao
REF.: Concorrencia n° 01/2019.
Edital n° 06/2019.
Processo Administrative SEI n° 2019.00000419-16.

Prezados Senhores Membros da Comissao de Licitagao,

CONTIL
CONSTRUgAO E INCORPORAgAO DE IMOVEIS LTDA.,
sociedade empresaria de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
23.547.219/0001-00, sediada no 6° Anel Viario, S/N°, Eusebio-CE,
CEP: 61.760-000, vem, na qualidade de LICITANTE, por intermedio de
seu representante legal, Francisco Moacir Pinto Filho, brasileiro,
casado,
empresario,
residente e domiciliado em Fortaleza-CE,
portador da Carteira de
Identidade n°
91002043541,
CPF n°
072.858.503-08, e por seu advogado, Felipe Fernandes Macedo Pinto,
OAB/DF n° 28.384, apresentar, com esteio no art. 41, §2°, da Lei
Federal n° 8.666/93 e no item 11.2, do Edital de Licitagao n°
06/2019-SETEC, IMPUGNAqAO aos termos do Edital de Concorrencia
mencionado em epigrafe, pelas razoes faticas e juridicas que seguem:
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O edital aqui impugnado tem por objeto a concessao comum
para prestagao dos servigos publicos de cremagao de corpos
cadavericos humanos do Municipio de Campinas-SP, contemplando a
reforma, ampliagao, operagao, manutengao e exploragao do sistema
existente pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovaveis por igual
periodo.
0 instrumento convocatorio em questao, no entanto, quando
analisado junto com os anexos que o instruem e complementam,
apresenta contradigoes e obscuridades que demandam profundo reparo,
mesmo apos os ajustes determinados no julgamento da impugnagao
anterior apresentada por esta licitante.
Alem disso, em varios pontos do edital e de seus anexos, e
verificavel a ocorrencia de violagoes a normas constitucionais e
legais, o que igualmente demanda corregoes.
Desta sorte, passa-se a demonstrar os vicios que maculam o
edital ora impugnado:
1)
PRELIMINARMENTE
DA AUSENCIA DE JULGAMENTO DA IMPUGNAGAO
ANTERIOR E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA LICITANTE:
Esta licitante, em 19 de dezembro
impugnagao ao presente edital, a qual foi
08983/2019.

de 2019, protocolou
registrada sob o n°

Cautelarmente,
a Presidencia dessa SETEC determinou
suspensao do certame licitatorio para aprimoramento do edital.

a

Posteriormente, a Assessoria Juridica da SETEC formulou
parecer em que opinou pelo acolhimento parcial da impugnagao
apresentada, para fins de retificagao de 16 (dezesseis) topicos
apontados por esta licitante, alem da promogao de outros 5 (cinco)
ajustes reputados pertinentes pelo parecerista.
Ato continue, a Presidencia da SETEC, f1. 241, determinou a
remessa dos autos a Comissao Especial de Licitagoes para decisao
acerca dos questionamentos apontados.
Contudo, nao consta nos documentos disponibilizados no site
da autarquia o efetivo julgamento da impugnagao pela Comissao
Especial de Licitagao, conforme determinado pela Presidencia.
Nao tendo havido o
licitante impugnante deixou,

julgamento na forma determinada, a
consequentemente, de ser intimada da
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decisao sendo impedida, ilegalmente, de exercer seu direito de
recorrer da decisao administrativa, conforme Ihe autoriza o art.
109, da Lei de Licitagoes.
Dessa maneira, a impugnante licitante, a despeito de ter
demonstrado a existencia de diversas irregularidades no edital,
tanto assim que 16 (dezesseis) corregoes foram sugeridas pela
Assessoria Juridica, sequer foi informada do relative sucesso de sua
impugnagao, sendo surpreendida ja com a reabertura do processo
licitatorio, sem chance de recorrer da decisao, naquilo em que nao
reconheceu a procedencia das alegagoes apresentadas na impugnagao.
A alteragao do edital, sem qualquer remissao a impugnagao
feita por esta licitante, ademais, viola o principio da publicidade
dos atos administrativos, o que tambem demanda conserto.
Desta forma, preliminarmente, o cerceamento do direito de
defesa desta licitante deve ser reconhecido, anulando-se os atos
posteriores a decisao fl. 241, para que a ela seja dado cumprimento,
sendo proferida decisao pela Comissao Especial de Licitagoes, com
posterior e necessaria intimagao da impugnante, para que possa
exercer seu direito de recorrer, previsto no art. 109, da Lei de
Licitagoes.

2)
DO CRITERIO DE JULGAMENTO DE MAJOR OUTORGA E DA OFENSA AOS ARTS.
6°, §1° E 9°, DA LEI FEDERAL N° 8.987/95:
O Edital de Licitagao elegeu, como criterio para julgamento
da licitagao, o valor da maior oferta de outorga, modalidade prevista
no art. 15 II, da Lei das Concessoes.
Em que pese as consideragoes tecidas no parecer da Assessoria
Juridica da SETEC, tal modalidade de julgamento apenas se justifica
nos casos em que a exploragao da concessao ocorre sem que haja
remuneragao da concessionaria mediante pagamento de tarifas pelos
usuarios, caso, por exemplo, das concessoes de radiodifusao. Em tais
concessoes, a remuneragao da concessionaria ocorre mediante a venda
de espagos em sua programagao (publicidade), nao havendo, por
conseguinte, como julgar a licitagao pelo menor valor das tarifas
(art. 15, I, da Lei de Concessoes), vez que inexistente a cobranga
de tarifas.
Em caso de concessoes de servigos publicos em que a
remuneragao da concessionaria se da mediante a cobranga de tarifa
aos usuarios, o criterio de julgamento deve envolver necessariamente
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o valor das tarifas cobrados, seja isoladamente
em conjunto (art. 15, III e V).

(art.

15,

I), seja

A nao adogao do menor valor da tarifa como criterio de
julgamento, desse modo, tende a fazer letra morta o art. 9°, da Lei
das Concessoes, que dispoe que "a tarifa do servigo publico concedido
sera fixada pelo prego da proposta vencedora da licitagao (...)".
Logo, se a proposta vencedora nao contiver os pregos propostos para
as tarifas, como e precisamente o caso do presente edital, estarse-a negando vigencia ao referido dispositive legal e transferindo,
do proponente ao Poder Concedente, sem previsao legal, a incumbencia
de proper as tarifas cobradas aos usuarios.
De igual modo, a utilizagao do criterio de julgamento de
maior valor de outorga subverte os principios basicos dos servigos
publicos, os quais devem ser prestados com o objetivo primario de
satisfagao
de
necessidades
basicas
da
populagao,
de
forma
universalizada e sem preocupagoes prioritarias com o resultado
financeiro da exploragao dos servigos. Muito embora seja natural que
qualquer concessionaria objetive o lucro, nao pode o Poder Concedente
juntar-se a ela no interesse de satisfagao dos proprios interesses
financeiros, pois, tal sede conjunta pelas receitas provenientes da
exploragao do servigo onerara desproporcionalmente os usuarios,
violando o principio da modicidade tarifaria estabelecido no art.
6°, §1°, da Lei de Concessoes.
0 Poder Concedente nao pode, desse modo, buscar, por
intermedio da concessao satisfazer o interesse publico secundario
(interesse da maquina estatal) em detrimento do interesse publico
primario (interesse da populagao), como ocorre no presente caso com
a escolha da maior outorga como criterio de julgamento das propostas.
Anote-se que o entendimento de que o entendimento de que a
modicidade tarifaria deve ser privilegiada nas concessoes de
servigos publicos remuneradas por tarifas atraves da escolha do menor
valor de tarifa como criterio de julgamento e esposado por diversas
Cortes de Contas ao redor do pais, o que demanda deferencia por parte
dessa comissao de licitagao.
Ademais, o argument© expedido pela Assessoria Juridica da
SETEC de que a Administragao e livre para eleger qualquer dos
criterios de julgamento previstos no art. 15, da Lei de Concessoes
nao convence, pois o exercicio da Administragao Publica pressupoe a
observancia aos principios da moralidade e da eficiencia (art. 37,
caput,
da
Constituigao
Federal).
Assim,
a
liberdade
e
a
discricionariedade do gestor publico sao sempre limitadas pela
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necessidade de se efetivamente atender ao interesse publico,
notadamente o interesse publico primario (interesse da populagao) e
nao o secundario (interesse da maquina estatal).
E evidente, dessa maneira, que escolher um criterio que
privilegia a escolha do concessionario atraves daquele capaz de fazer
a Prefeitura auferir maior outorga fixa privilegia o interesse
publico secundario; ja a escolha do concessionario mediante menor
valor da tarifa do servigo publico a ser prestado (criterio do art.
15, I, da Lei de Concessoes) privilegia o interesse publico primario,
vez que privilegia os usuarios do servigo, que pagarao um menor valor
de tarifa, satisfazendo, assim ao interesse publico primario.
0 ato de gestao, portanto,
que,
quando em conflito,
privilegia o interesse publico secundario em detrimento do interesse
publico
primario,
ainda
que
pautado
em
lei,
carece
de
constitucionalidade, pois viola os principles da moralidade e da
eficiencia administrativas.
Portanto, deve ser alterado o edital, para que o criterio de
julgamento da licitagao inclua, isoladamente ou em conjunto, o menor
valor de tarifa, devendo a comissao, naturalmente, escolher e propor
a cesta de tarifas que devera ser cotada junto aos licitantes, bem
como definir o peso de cada servigo para a estipulagao de um criterio
objetivo de julgamento.
3)
DAS OMISSOES E OBSCURIDADES ACERCA DA AREA CONCEDIDA, DOS
SERVINGS CONCEDIDOS E DA REMUNERAgAO PELA SUA EXPLORAgAO PELA
CONGESSIONARIA:
0 edital emerge obscuro ao nao apresentar com clareza os
servigos que serao concedidos a delegataria nem definir para quais
deles havera ou nao remuneragao especifica. Alem disso, para os que
puderem ser explorados mediante remuneragao especifica, nao ha
detalhamento acerca de quais seriam passiveis de cobranga mediante
tarifas (e comporiam, assim, as receitas tarifarias) e quais seriam
passiveis de cobranga mediante sistema de pregos privado (compondo,
assim, receitas acessorias).
Alem disso, o edital nao apresenta, de forma descritiva a
area exata sobre a qual versa a concessao, o que e especialmente
sensivel, dado que o crematorio ocupa area contigua ao cemiterio.
Assim, e necessario que haja clara definigao dos exatos limites
fisicos da area do equipamento a ser concedido, notadamente porque
atualmente existem areas que sao compartilhadas entre o cemiterio e
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o crematorio, sendo necessario, outrossim, que haja definigao acerca
do responsavel pelas areas comuns e se estas integrarao a concessao.
Acrescente-se ainda que o edital nao apresentou em seus
anexos a matricula imobiliaria do imovel em questao, o que torna a
questao ainda mais nebulosa e demandando, por conseguinte, de forma
ainda mais imperiosa, os devidos esclarecimentos. E necessario,
ademais, que a area concedida, possua matricula imobiliaria propria,
de modo a nao ser injustamente afetada por atos que recaiam sobre a
matricula do cemiterio, a qual se presume estar contido no mesmo
registro imobiliario.
No
anterior.

mais

verifica-se

que

persistem

Isso porque, no Anexo I, fl. 27, e
exploragao pela concessionaria de servigos
tais servigos nao tern definigao apresentada
incerto seu enquadramento como fontes de
acessorias.

os

vicios

do

edital

apresentada previsao de
"complementares", mas a
no edital, sendo tambem
receitas tarifarias ou

Ao longo de todo o edital e seus anexos, e apresentada a
tarifa cobravel apenas quanto aos servigos minimos, sendo o edital
omisso quanto a forma e formula de calculo utilizaveis para o
estabelecimento de tarifas relativas aos servigos concedidos que nao
estejam contidos da grade disponibilizada no Anexo I, f1. 25.
Note-se, por oportuno, que o item 2.1.1 do edital preve a
concessao de servigos como locagao de espago para velorio e
realizagao de transporte de corpos entre a nova sala de cerimonias
e o crematorio, mas, em nenhum lugar do edital ou de seus anexos, e
esclarecida a possibilidade de cobranga por tais servigos nem a forma
de cobranga e os valores incidences.
Tal confusao,
ressalte-se,
restou aprofundada apos o
recebimento, pelo representante desta licitante, Sr. Rodrigo Macedo,
de resposta dessa COLSETEC dando conta que a cobranga pela manutengao
do cinerario dependeria de lei especifica. No entanto, a definigao
de "SERVIGOS" apresentada no Edital contou com o arrolamento da
atividade de "manutengao e guarda das cinzas no cinerario". Ainda
assim, entao, seria necessaria a mencionada lei especifica? Ve-se
que as contradigoes e obscuridades sao patentes e demandam
esclarecimento.
Alern disso, ao conceituar "RECEITAS ACESSORIAS", o Edital
estabeleceu que seriam admitidas todas aquelas alternativas,
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acessorias ou complementares a exploragao dos servigos,
nao sejam expressamente vedadas.

desde que

Sendo assim, para que deveria haver a necessidade de lei
especifica para autorizar a cobranga de manutengao das cinzas em
cinerario se o edital permite todas aquelas que nao sejam
expressamente proibidas?
Neste particular, as definigoes apresentadas no Edital nao
ajudam muito. A definigao de "RECEITA TARIFARIA" remete aquela
decorrente do pagamento de tarifa ou prego publico, mas, em nenhum
lugar do edital e esclarecido exatamente quais servigos serao
cobrados mediante tarifa e pregos publicos, quais serao cobrados por
prego
comum
e
quais
deverao
ter
prestagao
gratuita
pela
concessionaria.
De igual modo, o item 18.8.5 preve a cobranga de "tarifas
acrescidas", mas nao o Edital nao apresenta seus valores nem sequer
a forma de seu estabelecimento e a formula para seu calculo.
Outro exemplo da obscuridade aqui relatada e que o Anexo I,
a fl. 13, dispoe que a prestagao de assistencia psicologica as
familias constitui servigo a ser prestado pela concessionaria. E
obscuro, no entanto, se se tratara de servigo remunerado ou nao, bem
como qual seria a forma de remuneragao da concessionaria pela sua
exploragao.
A falta de definigao clara e expressa dos servigos que
poderao ser explorados pela concessionaria e como se dara a
respectiva remuneragao impede o desenvolvimento adequado das
premissas necessarias a elaboragao do piano de negocios, vez que
inviabiliza uma estimativa mais precisa das potenciais receitas
decorrentes da concessao.
Alem disso, a falta de indicagao precisa acerca das fontes
possiveis de receitas alternativas, complementares e acessorias
incide em ofensa ao art. 18, VI, da Lei das Concessoes, o que demands
imediato reparo, sob pena de nulidade.
E necessario, portanto, que o Edital estabelega, de maneira
clara, quais servigos deverao ser prestados pela concessionaria sem
remuneragao especifica. Para os demais, e necessario que seja
apresentado, de maneira clara, quais serao explorados mediante a
cobranga de tarifas e pregos publicos e quais os valores de cada urn
deles. Para o restante dos servigos, complementares e acessorios, e
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necessario estabelecer de maneira clara as vedagoes, mormente quanto
a servigos ja constantes no Edital, como a manutengao dos cinerarios.
4)

DOS DEFEITOS NA MODELAGEM FINANCEIRA INADEQUADA DA CONCESSAO:

Conforms exposto no item anterior, a ausencia de uma
apresentagao clara dos
servigos exploraveis e do regime de
remuneragao a que cada urn deles seria sujeito impede a realizagao
de estimativas confiaveis acerca das receitas futuras da concessao,
o que obsta sobremaneira o dever de elaborar uma Proposta Economica
que se aproxime, tanto quanto possivel, da realidade futura.
Tal fato, entretanto, e agravado por problemas obvios na
modelagem realizada pelo Poder Concedente.
Nesse
sentido,
cumpre
destacar
que
as
projegoes
de
faturamento e fluxo de caixa estimadas no Edital desconsideraram:
a) 0 crescimento da mortalidade esperada para o periodo da
concessao, certamente superior ao 1% (urn por cento) anual
apresentado como crescimento esperado da demanda pelos
servigos;
b) Que nos primeiros anos da concessao, havera repressao de
demanda pelos servigos de velorio, vez que estes deverao
passar por reforma;
c) Nos anos seguintes a implantagao da sala cerimonial
externa havera aumento de demanda pela utilizagao dos
velorios da concessionaria decorrente do simples aumento
de oferta de vagas para velorio;
d) Os investimentos da concessionaria se concentrarao,
predominantemente nos cinco primeiros anos da concessao;
e) Os investimentos estimados para serem realizados pela
concessionaria;
f) A prestagao da garantia contratual nao devera ser renovada
anualmente,
mas
apenas
atualizada monetariamente
e
reposta, quando executada.
Alem disso,
irreais como:

a modelagem proposta

se

baseia

em premissas

a) Crescimento da demanda pelas cremagoes em cerca de 16%
(dezesseis por cento), entre setembro deste ano e o inicio
da concessao (Anexo III.l, f1. 15), mas, para o restante
do prazo contratual, preve crescimento de apenas 1% (urn
por cento) ao ano;
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b) Estimativa de crescimento dos custos de pessoal e insumos
gerais de
0,2%
(dois decimos por cento)
ao ano,
insuficiente para cobrir sequer a inflagao media esperada
para o periodo;
Por fim, tem-se que nao foram apresentadas informagoes
suficientes para a elaboragao do Plano de Negocios quanto a:
a) Bens reversiveis, o que impede uma estimativa realista
acerca dos bens que necessitarao ser adquiridos pela
concessionaria ao assumir a concessao;
b) Urnas cinerarias, cujas marcas, modelos, especificagoes e
pregos
de
compra
sao
desconhecidos,
alem
da
nao
apresentagao da quantidade vendida de urnas cinerarias por
tipo. Ademais, quando questionada a COLSETEC limitou-se a
informar que as urnas cinerarias das linhas Agata e
Alexandrita seriam de padrao luxo, quando, em verdade, se
verifica, na Resolugao SETEC n° 19/2018, que elas compoem
a linha padrao de urnas (e nao a linha requinte ou
especial) e sao as duas urnas de dimensoes padrao mais
baratas disponiveis;
c) Quantitative do pessoal atualmente alocado na prestagao
dos servigos concedidos, com a respectiva estrutura
salarial e encargos, o que impede uma estimativa de custos
com base na situagao atual;
d) Ao tratar da camara fria existente (Anexo II, fl. 5) o
edital nao apresenta sua atual capacidade, impedindo a
licitante de conhecer o tamanho da ampliagao necessaria.
Resta evidente, desse modo,
concessao apresentada no Anexo III.l
exequibilidade, pois, de tao falha,
incapaz de subsidiar, com a precisao
a ser apresentado pelas licitantes.

que a modelagem financeira da
nao se presta a demonstrar sua
constitui mera pega de fiegao,
necessaria, o Plano de Negocios

Note-se, ademais, que, apesar da recomendagao da Assessoria
Juridica da SETEC, para que fossem esmiugadas as pertinentes
consideragoes trazidas pela licitante impugnante, nada foi feito,
sendo mantida a mesma modelagem falha de anteriormente.
Portanto, o edital deve ser corrigido para que, adotando-se
as
premissas
corretas,
sejam
ajustadas
as
demais
materias
financeiras da concessao, possibilitando, assim, finalmente, a
elaboragao de pianos de negocios que mais consigam se aproximar da
realidade futura.
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5)

DO EQUIVOCO NO VALOR DO CONTRATO:

O item 4.1 do Edital apresenta como valor do contrato a
quantia de R$52.456.773,90 (cinquenta e dois milhoes quatrocentos e
cinquenta e seis mil setecentos e setenta e tres reals e noventa
centavos), contudo a minuta do contrato, em sua clausula 18.1 (Anexo
VI, fl. 25) nao apresenta qualquer valor, limitando-se a dispor que
correspondera a soma das receitas estimadas para a concessao.
Note-se, no entanto, que a minuta do contrato faz referenda
ao valor a base de setembro de 2019, enquanto o edital apresenta o
valor a base de janeiro de 2020.
A base de janeiro de 2 020 exposta no edital nao prospera,
vez que toma por base os calculos da "Analise da Viabilidade
Economico Financeira do Empreendimento - Revisao 1", a qual tern por
base setembro de 2019, vez que repete literalmente os valores
apresentados na publicaqao anterior do edital a mencionada epoca.
No mais, ainda que nao pendessem esses ajustes quanto a base
dos valores, os quais importam para a efetiva aferigao e demonstragao
da viabilidade economica da concessao, o fato de o valor do contrato
ter como base as receitas esperadas pela concessao, as quais foram,
por sua vez, calculadas mediante as inconsistencias expostas na segao
anterior, faz com que o proprio valor atribuido ao contrato reste
contaminado e demande, por conseguinte, retificagao.
Consequentemente, apos ajustado o valor do contrato, devem
ser ajustadas as clausulas contratuais atreladas ao valor do
contrato, notadamente as clausulas de garantia de proposta e de
capital social minimo, que apresentam valores brutos que, em tese,
corresponderiam a determinado percentual do valor do contrato.
Assim, com a corregao do valor do contrato, o valor da garantia de
proposta e de capital, social minimo tambem deve ser readequado.
6)

DA INSUFICIENCIA DE TRATAMENTO DADO AOS BENS REVERSIVEIS:

O item 34.1 do Edital remete o tratamento a ser dado aos
bens reversiveis as disposigoes constantes no contrato. A minuta do
contrato, por sua vez, relega a urn momento posterior a licitagao o
arrolamento dos
bens
que
serao
revertidos
a
concessionaria
(clausulas ll.l.ii e 11.4).
Ora, tal procedimento impede que a licitante estime, com
precisao, quais bens recebera do Poder Concedente e quais devera
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adquirir para garantir a continuidade,
dos servigos concedidos.

com qualidade, da prestaqao

Portanto, a falta de definigao previa ao certame licitatorio,
acerca dos bens que serao revertidos a concessionaria ao inicio da
concessao, impede a realizagao de estimativas confiaveis para a
elaboragao do Plano de Negocios, o que pode frustrar a concessao.
Ademais, tal conduta parece violar o disposto no art. 18, X,
da Lei de Concessoes, que demanda que o Edital indique os bens
reversiveis e nao simplesmente os conceitue - como feito no presente
caso - relegando para momento posterior a efetiva indicagao dos bens
que serao revertidos a concessionaria.
Dessa maneira, o edital ha de ser corrigido para que
apresente, desde logo, de maneira expressa, quais os bens atualmente
vinculados
a
prestagao
dos
servigos
serao
revertidos
a
concessionaria ao inicio da concessao.
7)

DA INDEVIDA LIMITAgAO AO NUMERO DE COMPONENTES DOS CONSORCIOS:

Em primeiro lugar, o item 8.2.1 do edital preve expressamente
a limitagao do numero de empresas integrantes do consorcio
participante da licitagao em comento. 0 edital admite o numero maximo
de apenas tres licitantes por consorcio
Nesse ponto, o edital deve ser invalidado pelo fato de a
limitagao do numero de consorciadas ser manifestamente ILEGAL. Nem
o art. 33 da Lei n° 8.666/93, nem o art. 19 da Lei n° 8.987/95, ambos
disciplinadores dos consorcios em materia de licitagoes e contratos,
estabelecem qualquer permissao para o gestor atuar nesse sentido.
Confiram-se os dispositivos mencionados:
Art. 33 da Lei n° 8.666/93:
Quando periuitida na licitagao a
Art. 33.
participagao de empresas em consorcio, observerse-ao as seguintes normas:
comprovagao do compromisso
I
particular
de
constituigao
de
subscrito pelos consorciados;

publico ou
consorcio,

indicagao da empresa responsavel pelo
II
consorcio que devera atender as condigoes de
lideranga, obrigatoriamente fixadas no edital;
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III - apresenta?ao dos documentos exigidos nos
arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada
para
efeito
de
admitindo-se,
consorciado,
somatorio
dos
tecnica,
o
qualificagao
quantitativos de cada consorciado,
e, para
efeito de quailficagao economico-financeira, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na
proporgao
de
sua
respectiva
participagao,
podendo a Administragao estabelecer, para o
consorcio, um acrescimo de ate 30% (trinta por
cento)
dos valores exigidos para licitante
individual, inexigivel este acrescimo para os
consorcios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em
lei ;
IV
impedimento de participagao de empresa
consorciada, na mesma licitagao, atraves de mais
de um consorcio ou isoladamente;
V
responsabilidade solidaria dos integrantes
pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase de licitagao quanto na de execugao do
contratc.

Art. 19 da Lei n° 8.987/95:
Art. 19. Quando permitida, na licitagao, a
participagao de empresas em consorcio, observerse-ao as seguintes normas:
comprovagao de compromisso,
I
particular,
de
constituigao
de
subscrito pelas
consorciadas;
indicagao
II
consorcio;

da

empresa

publico ou
consorcio,

responsavel

pelo

III
apresentagao dos documentos exigidos nos
incisos V e XIII do artigo anterior, por parte
de cada consorciada;
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impedimenta de participagao de empresas
IV
consorciadas na mesma licitagao, por intermedio
de mais de urn consorcio ou isoladamente.
O licitante vencedor fica obrigado a
§1 °
promover, antes da celebragao do contrato, a
constituigao e registro do consorcio, nos termos
do compromisso referido no inciso I deste
artigo.
§2°
A empresa lider do consorcio e a
responsavel perante o poder concedente pelo
cumprimento do
contrato de
concessao,
sem
prejuizo da
responsabilidade
solidaria
das
demais consorciadas.
Art. 20. E facultado ao poder concedente, desde
que previsto no edital, no interesse do servigo
a ser concedido, determinar que o licitante
vencedor, no caso de consorcio, se constitua em
empresa antes da celebragao do contrato.
Como
se verifica,
inexiste
na norma de
possibilidade de limitagao do numero de empresas para
consorcio,
tal
como
estabelecido
no
presente
convocatorio.
Por outro lado,
nao se desconhece
Administragao promotora do certame ditar as regras
inclusive no que tange a participagao de consorcios.

regencia a
formagao do
instrumento
que cabe a
especificas,

Nao obstante, como sabido, o administrador so pode atuar nos
estritos termos da Lei, pois outra nao e a determinagao emanada do
art. 37, caput, da Constituigao:

Art.
37. A administragao publica direta e
indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecera
aos
princlpios
de
legalidade,
e
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
eficiencia e, tambem, ao seguinte:
(Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 19,
de 1998)
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Portanto, a mingua de autorizagao legal, nao ha espago para
admitir
a
limitagao
do numero de
empresas
consorciadas.
A
discricionariedade do gestor vai ate a possibilidade de autorizar ou
nao a participagao dos consorcios: uma vez permitida a presenga de
entidades em consorcio, nao cabe a Administragao limitar ou definir
o numero de empresas envolvidas, sob pena de clara restrigao ao
carater competitivo da licitagao.
Ora, a possibilidade de a Administragao limitar o numero de
empresas a integrarem consorcios nao esta prevista em lei, e sim,
apenas a faculdade de a Administragao, por criterios de conveniencia
e oportunidade, visando a uma maior competigao no certame, admitir
que empresas em consorcio participem de uma licitagao.
Assim, a propria decisao da Administragao em admitir a
participagao
de
consorcios
no
certame
busca
uma
maior
competitividade na licitagao, razao pela qual nao ha que se falar
na possibilidade de limitar o numero de empresas a integrarem o
consorcio.
Outra nao e a orientagao pacifica da Jurisprudencia do eg.
Tribunal de Contas da Uniao, para quern a limitagao do numero de
consorciados e ilegal:
REPRESENTAQAO. PEDIDO DE SUSPENSAO CAUTELAR DE
DE
LICITAGAO
DA
INFRAERO.
INDICIOS
IRREGULAR IDADE NA CONCORRENCIA PARA CONSTRUEAO
DE TERMINAL DE CARGAS NO AEROPORTO INTERNA Cl ONAL
DE
PORTO
ALEGRE.
LICITAGAO
SUSPENSA
PELA
ENTIDADE.
AUSENCIA
DE
PERICULUM
IN
MORA.
CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
PROCEDENCIA PARCIAL. MATERIA EM EXAME NO TC
008.260/2008-1. DETERMINAQOES. APENSAMENTO.

1. E vedada a imposiqiao de limite para a
guantidade de atestados ou de certidoes de
execupao de servipos para fins de compro-vapao de
quailficapao tecnica dos licitantes quando o seu
obj etivo for,
tao-somente,
verificar se os
empreendimentos anteriormente realizados pela
licitante tem dimensao semelhante a do objeto do
certame,
excetuada a hipotese em que tal
limitagao tenha por finalidade unica e exclusiva
garantir que a empresa contratada detenha o
conhecimento tecnico e a capacidade operacional
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inerentes
aplicada.

a

metodologia

construtiva

a

ser

2.
A
Lei
deixa
a
discricionariedade
administrativa
a
decisao
de
permitir
a
em
participagao
no
certame
de
empresas
consorcio, porem ao permiti-la a administrapao
devera observar as disposipoes contidas no art.
nao
podendo
33, da
Lei
n°
8.666/1993,
estabelecer
condiqoes
nao
previstas
expressamente
na
Lei,
mormente
quando
restritivas ao carater competitivo da licitagao.
3.
A
exigencia
acerca
da
Anotaqao
Responsabilidade
Tecnica
deve
respeitar
termos da Resolugao Confea n° 1.023/2008.

de
os

4. A compcsigao dos custos unitarios expresses
em planilha orgamentaria e indispensavel, nos
termos do art. 7°, § 2°, da Lei n° 8.666/1993.
5.
A revisao dos pregos contratuais deve
obedecer aos criterios previstos no edital, os
quais devem se coadunar com o art. 55, inciso
III, da Lei n° 8.666/1993 e com os artigos 2° e
3° da Lei n.° 10.192/2001" (Acordao 1240/2008 Plenaric, Processo n° 011.456/2008-1, relator o
Sr. Ministro Andre Luis de Carvalho)

ss4.2. As alegagoes da represent ante merecem ser
acolhidas, haja vista que respaldadas pela Lei
de Licitagoes e pela jurisprudencia do TCU, no
tocante aos seguintes itens do edital:
Item 4.1.b.1: previsao de limitagao do numero
maximo de empresas participantes em consorcio em
tres, quando nao esta fixado esse limite no art.
33
da
Lei
8.666/1993.
A
lei
faculta
a
Administragao decidir sobre a participagao de
consorcios na licitagao. Todavia nao Ihe da o
poder discricionario de limitar o numero de
empresas que comporao o consorcio. Ressalte-se
o
Tribunal
tern
se manifestado
nessa
que
CONTIL - Constnifao e Incorpora^ao di- Imoveis Ltda.
Cemiterios e Crcmatorios Jardim Mctropolitano
6" And Viario, S/N°, Eusebio-CE - CEP: 61.760-000
Tel.: (85)3033-5555
www.jardimmetTOpolitano.com.br

\

CONTIL
construcAo E INCORP
DE IMOVEIS LTDA.

perspectiva
P) •

(Acordaos

1917/2003-P,

1240/2008-

ACORDA14 os Ministros do Tribunal de Contas da
Uniao,
reunidos em Sessao Plenaria,
ante as
razoes expostas pelo Relator, em:
9.1.
conhecer da presente representapao,
com
fundamento no art.
113,
§
1°,
da Lei n°
8.666/1993,
para,
no
merito,
considera-la
procedente;
9.2.
revogar a medida
cautelar adotada
em
30/7/2008, referendada pelo Plenario na Sessao
de 6/8/2008;
9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do
Regimento
Interno/TCU,
determinar a
Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuaria
Infraero,
que,
quanto
a
Concorrencia
n°
16/DALC/SBBR/2008, publique aviso de reabertura
da licitapao, nos termos do art. 21, § 4°, da
Lei n° 8.666/1993, c/c os incisos I e III, do
referido artigo, contendo os ajustes referentes
aos seguintes vicios no edital:
9.3.1.
clausula 4.1.b.l: previsao de numero
maximo de empresas participantes em consorcio,
quando nao esta fixado esse limite no art. 33 da
Lei 8.666/1993" (Acordao 2036/2008 - Plenario,
Ministro
Relator
Processo
018.851/2008-9
Benjamin Zymler)

No mesmo sentido, entre outros: Processo n. 006.482/2003-0.
Plenario; Acordao 1470/2008
Plenario;
Acordao n. 1.917/2003
Processo n. Acordao 2036/2008 — Plenario; Processo n. 011.456/20080. Acordao n. 1.240/2008 — Plenario;
No caso concreto, irnporta observar, nao ha sequer indicagao
dos motivos pelos quais seria necessaria a limitagao do numero de
consorciadas, ate porque essa necessidade nao existe. Observa-se que
a restrigao apresentada no edital alija da disputa inumeras
licitantes.
Isso prejudica a
competitividade
e
o principio
constitucional da isonomia e, quando menos, estimula a nefasta
CONTIL — Construi,ao e Incorpora<,ao do Imovcis Ltda.
Ccniiterios c Crcmatorios Jardim Mctropolitano
6" And Viario. S/N°. Eusebio-CE-CEP: 61.760-000
Td.: (85)3033-5555
www.jardimmetropolitano.com.br

CONTIL
CONSTRUCAO E INCORP
oe jmOvesltda.

formacpao de consorcios informais. Mencione-se, ainda, que essa
limitagao do espectro de competidores lesa o Erario, pois impede a
formagao de quadro competitivo que poderia resultar ate mesmo em
maiores valores de outorga, sem mencionar a limitagao de eficiencia
na prestagao dos servigos.
Nao e demais lembrar que a Administragao municipal esta
obrigada a seguir o entendimento acima, gragas ao enunciado n° 222
da Sumula do Tribunal de Contas da Uniao:
Sumula 222 - TCU
As Decisdes do Tribunal de Contas da Uniao,
relativas a aplicagao de normas gerais de
licitagao, sobre as quais cabe privativamente a
Uniao
legislar,
devem
ser
acatadas
pelos
administradores dos
Poderes
da
Uniao,
dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
Mais do que ofensivo ao entendimento do Tribunal de Contas
da Uniao, a exigencia editalicia e claramente ofensiva ao art. 3°,
inciso I, §1°, da Lei n0 8.666/93, por frustrar o carater competitivo
do certame:
Art. 3°
A licitagao destina-se a garantir a
observancia
do principio
constitucional
da
isonomia, a selegao da proposta mais vantajosa
para
a
administragao
e
a
promogao
do
desenvolvimento nacional
sustentavel e sera
processada e julgada em estrita conformidade com
os
principios
basicos
da
legalidade,
da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculagao
ao
instrumento
convocatorio,
do
julgamento
obj etivo
e
dos
que
Ihes
sao
correlates.
§ 1° - E vedado aos agentes publicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos
de
convocagao,
clausulas ou
condigoes
que
comprometam,
restrinj am
ou
frustrem o seu
carater competitivo,
inclusive nos casos de
sociedades
cooperativas,
e
estabelegam
preferencias
ou
distingoes
em
razao
da
naturalidade,
da
sede
ou
domicilio
dos
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licitantes ou de qualquer outra circunstancia
impertinente ou irrelevante para o especlfico
objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§
5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n°
8.248, de 23 de outubro de 1991.
Noutro giro, indispensavel notar que a figura do consorcio
visa possibilitar que mais interessados possam acudir a determinado
certame que, pela complexidade de seu objeto e multiplicidade de
tarefas, apenas poucas empresas conseguiriam cumprir isoladamente.
E o pensamento de MARCAL JUSTEN FILHO:
"(...) Mas o consorcio tambem pode prestar- se a
resultados positives e compativeis com a ordem
juridica. Ha hipoteses em que as circunstancias
do mercado e/ou complexidade de objeto tornam
problematica a competiqao. Isso se passa quando
grande quantidade de empresas, isoladamente, nao
dispuserem de condigoes para participar da
licitagao. Nesse caso, o institute do consorcio
e a via adequada para propiciar ampliagao do
universo
de
licitantes.
E
usual
que
a
Administragao
Publica
apenas
a
autorize
participagao de empresas em consorcio quando as
dimensoes e a complexidade do objeto ou as
circunstancias concretas exijam a associagao
entre os particulares. Sao as hipoteses em que
apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condigoes especiais exigidas para
a licitagao."
A presente licitagao e o tipico caso em que a multiplicidade
de tarefas envolvidas exige a formagao de consorcios com o maior
numero possivel de consorciadas. Evidente, portanto, que para
cumprir satisfatoriamente o amplo objeto contratual, necessario o
esforgo de diversas empresas, de diversas areas de conhecimento,
incluidos os ramos de Engenharia, Administragao, etc.
Nesse cenario, com o devido respeito, nao se tern presente a
excepcionalidade apta a justificar a limitagao do numero de
consorciadas. 0 Estado esta refem do mercado com essa limitagao - e
nao com o oposto, como visto. As alegagoes trazidas no parecer da
Assessoria Juridica dessa autarquia nada trouxeram que afastassem
tais conclusoes.
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Pelo exposto, por nao se amoldar as exigencias da lei, que
consagra o principio da ampla competitividade, e do eg. Tribunal de
Contas da Uniao, deve-se promover a corregao do edital para que seja
sanada a ilegalidade .acima.
8)

DOS ERROS E INSUFICIENCIAS DE INFORMAgOES QUE MACULAM 0 CERTAME:

0 presente certame licitatorio encontra-se contaminado
tambem por vicios relatives as
informagoes nele contidas e
produzidas, as quais regularmente sao inconsistentes, pouco Claras
e desprovidas da publicidade legalmente exigida.
Em tal sentido,
seguintes fatos:

podemos

arrolar,

de

forma

sumaria

os

a) Nao e explicado como sera o procedimento de majoragao de
tarifas que acompanhara o inicio da concessao, nem sao
apresentados os desdobramentos no caso de nao haver a
majoragao prevista;
b) No Anexo V, fl. 3, nao e explicitada quais seriam "todas
as areas da prestagao dos servigos" que comporiam a
pesquisa,
nem
o
que
seria
"amostra
estatistica
representativa da quantidade de cerimonias realizadas";
c) Na clausula 11.1, do Anexo VI, nao ha indicagao da sangao
incidente sobre o Poder Concedente caso as condigoes
previas a expedigao da ordem de servigo nao sejam
cumpridas ou sejam cumpridas com atraso;
d) A clausula 1, do Anexo VI, apresenta de forma generica a
base legal do contrato, sem apresentar qualquer norma
legal especifica, notadamente de cunho local, que verse
sobre a prestagao dos servigos concedidos;
e) A minuta do contrato, em sua clausula 24.2 nao preve a
necessidade de publicagao dos aditamentos processuais como
condigao de validade, o que configure ofensa ao art. 61,
da Lei de Licitagoes:
Ve-se com facilidade, desse modo, que o edital e seus anexos
se encontram eivados de erros que demandam pronta e inafastavel
corregao, o que deve ser prontamente realizado.
DA INDEVIDA CUMULAgAO ENTRE A EXIGENCIA DE CAPITAL SOCIAL MINIMO
9)
E GARANTIAS DE PROPOSTA E EXECUgAO DO CONTRATO:
0 edital exige e rege exaustivamente a apresentagao de
garantia de proposta. Ao mesmo tempo, o edital estabelece a exigencia
de capital minimo, em carater cumulative a citada garantia de
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participagao,
haja vista
estabelecida em edital.

nao

haver

qualquer

alternatividade

Entretanto, "0 § 2° do art. 31 da Lei n° 8.666/93, ao permitir
a utilizagao de garantia como comprovante da situagao financeira das
licitantes, deixou expresso que esta possibilidade somente poderia
ser utilizada de forma alternativa em relagao a exigencia de capital
social minimo" (Tribunal de Contas da Uniao, AC-0808-25/03-Plenario;
Sessao: 02/07/03; Relator: Ministro BENJAMIN ZYMLER - Fiscalizagao).
De fato, o disposto no art. 31, §2°,. da Lei n° 8.666/93
permite "a exigencia de capital minimo ou de patrimonio liquido
minimo, ou ainda as garantias previstas no §1° do art. 56 desta Lei,
como dado objetivo de comprovagao da qualificagao economicofinanceira dos licitantes".
Assim, ao estabelecer cumulativamente essas exigencias, o
edital a urn so tempo limitou a competitividade e ofendeu o art. 31,
§ 2°, da Lei n° 8.666/93.
Nesse
decidindo:

sentido,

de

ha

muito

a

jurisprudencia

vem

assim

Capital minimo - garantia - exigencia simultanea
vedaQao
TCU
recomenda:
abstenha-se
de
estabelecer a exigencia simultanea de capital
minimo e garantias, nos termos do § 2° do art.
31 da Lei n° 8.666/93 (acordao n° 808/2003. DOU
11 jul. 2003. Revista Forum de Contratagao e
Gestao Publica, vol. 20. Ano 2. Ago. 2003. pp.
2469/2483) .
Nao e so. A vedagao a cumulagao de garantia de proposta com
exigencia de capital minimo e entendimento que, de tao pacifico, ja
e sumulado pelo eg. Tribunal de Contas da Uniao, Outra nao e a
redagao do enunciado n° 275 da Sumula da eg. Corte de Contas da
Uniao:
Para fins de qualificagao economico-financeira,
a Administragao pode exigir das licitantes, de
forma nao cumulativa, capital social minimo,
patrimonio liquido minimo ou garantias que
assegurem o adimplemento do contrato a ser
celebrado, no caso de compras para entrega
futura e de execugao de obras e servigos.
CONTIL-Constru^ao e Incorpora^ao de Imoveis Lida.
Ccmitcrios c Crematories Jardim Metropolitano
6° And Viario. S/N°. Euscbio-CL - CEP: 61.760-000
Tel.: (85)3033-5555
www.jardimmetropolitano.com.br
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Novamente, nao so a lei, como tambem o enunciado n° 222 da
Sumula do Tribunal de Contas da Uniac demonstram o claro desacerto
do edital e obrigam o gestor a afastar essa cumulagao.
Anote-se que, ainda que a Corte de Contas Estadual possa,
pontualmente ter entendimento diverse daquele expedido pelo TCU,
tem-se que a observancia da jurisprudencia do TCU, em materia de
regras gerais de licitagao, como e o caso, e regra cogente e vincula
o
agente
publico,
afastando-se,
assirn,
do
ambito
de
sua
discricionariedade.
Portanto, ante a flagrante contrariedade ao dispositive
legal mencionado e ao enunciado n° 275 da Sumula do eg. Tribunal de
Contas da Uniao, deve o edital ser alterado para que seja excluida
a cumulagao de exigencias, estabelecendo-se, de forma isolada,
apenas uma das duas exigencias atuais.
DOS PEDIDOS:
Em face de tudo quanto exposto, requer a licitante:
1) 0
recebimento
e
regular processamento da presente
impugnagao, na forma legal e editalicia;
2) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade processual
decorrente da ausencia de decisao acerca da impugnagao
anterior ofertada por esta licitante, sendo o processo
anulado, para que seja dado cumprimento a determinagao da
Presidencia da SETEC, f1. 241, para que a Comissao
Especial de Licitagao julgue a impugnagao anterior,
devendo a impugnante ser intimada oportunamente do
resultado do julgamento para, querendo, ofertar recurso;
3) No merito, sejam reconhecidos os vicios apontados ao longo
desta petigao, sendo adotadas todas as medidas necessarias
a corregao das irregularidades aqui sublinhadas;
4) A publicagao, na forma legal e editalicia, dentro do prazo
legal,
do julgamento da presente impugnagao,
com a
consequente intimagao desta impugnante, para, querendo,
recorrer;
5) A republicagao do edital com os ajustes que se fizerem
necessaries para o saneamento dos vicios aqui apontados;
6) A reabertura do prazo minimo de 30 (trinta) dias, contados
da republicagao do edital, para a realizagao da fase de
recebimento e abertura das propostasNestes termos, pede deferimento.
C UNTIL- ConstriH'ao c Incorporayao do Imoveis Lida.
Ccmiterios e Crcmatorios Jardim Mciropolitano
6" And Viario, S/N", Eusebio-CF. - CEP: 61.760-000
Tel.: (85)3033-5555
www.jardimmetropolilano.com.br
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Eusebio-CE, 12 de margo de 2020.

CONTIL

- Const, e Incorp. de Imoveis Ltda.
Francisco Moacir Pinto Filho
Representante Legal

FELIPE
FERNANDES
MACEDO PINTO
CONTIL

Assinado de forma digital
por FELIPE FERNANDES
MACEDO PINTO
Dados: 2020.03.12
15:02:48 -OB'OO'

- Const, e Incorp. de Imoveis Ltda.
Felipe Fernandes Macedo Pinto
OAB/DF n° 28.384

CONTIL - Construcao e Incnrporavao de Imoveis Ltda.
Ccmilerios e C'rcmaiorios Jardim Mclropolitano
6° And Viario, S/N°t Eusebio-CE - CEP: 61.760-000
Tel.: (85)3033-5555
www.jardimmetropolitano.com.br

"X

"C
r.

v;

Codigo da Nalureza
Jurfdlca

23200411054

<0

t

o

if.'i

MIRE (da soda ou filial, quando a
seda for am ou'.ra UFi
S

V)

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Miristerio da Industria, Comerc o Exterior e Services
Secretaria Especial da Micro o ^equena Empresa
Departamenlo de RegisUo Ernpresarial e Integragao
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceara

/

^ ^

M0 de Malrtcula do Aaenta

C

v

Auxiliar do Cotnercio

2062

1 - REQUERlMENTO'
ILMO(A). SR,(A) PRESiDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceara
Nome.
(da Empresa ou do Agents Auxiliar do Cornarcio)

N° FCN/REMP

requer n V.S‘ o deferimento do segulnte ato:
N° DE
V1AS

C.6DIGO
DO ATO

CODIGO DO
EVENTO
QTDE

ALTERACAO

002

1

CE2201800065780

DESCRIQAO DO ATO 1 EVENTO

051

1

2244

1

ALTERACAO DE AT1V1DADES ECONOMiCAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015

1

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comorcio:

EUSESJfi

Nome:

Local

J&jyiO

Assinatura:

^

Telefone de Corvtato:

25 .iiinhn 20' 5
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
[ j DECISAO SINGULAR

H DECISAO COLEGIADA

Ncme(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhantefs}:
[

Processo om Qrderr
A decisSo

□ SIM

| SIM

/

/
Data

□ NAO

l

1

/
Data

Responsive!

DECISAO SINGULAR
j

} NAO

/

/

Responsive!

Data

Responsive!

2“ Exigenc e

□

| Processo em exigencia. (Vide despacho em folds anexa)
Processo doferido. Pubilque-se e arquive-se.

3“ Exigdncia

4* Exiger.cia

5* Exiger.cia

□

□

« □

M« Geonoffinw Pinteo
ar/oLkhJ EcSc''

Procasso indeferido. Publique-se.

Responsive!

Data
DECISAO COLEGIADA

2‘ ExigSrcIa

□

j ' ) Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa)
| Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
|

3” Exigdncia

5* ExigSncia

4* Exigdncia

□

□

□

| Processo indeferido. Publique-se.

/

/
Data

Presidente da

Vogal

Vogal

Vogal
Turma
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23200411054
1 - RhUuEmitR TO

ILMO(A). SR.(A) PRES1DENTE DA Junta Comercial cio Estado do Ceara
COMIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LIDA

Nome

(da Empress ou do Age me Auxiliar do ComPrdo)

N° FCN/REMP

requei a V.S° o deferimento do seguinte ato:
N° DE
VIAS

CODIGO
DO ATO

C6DIGO DO
EVENTO
QTDE

002

1

CE2201800061246

PESCRIgAO DO ATO / EVENTO
ALTERACAO

027

1

ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

051

1

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2244

1

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS {PRINCIPAL E SECUNOARIAS)

2015

1

ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio

EUSEBIO

Nome:

Local

/£ - P/-MT7D

rjZri/urJGi

:i

4

Assinatura:
^ _ ...........
............^
Telefone de Contato: /X&d 'c53l/7~ /(5 -6 $

/

Data
2 - USD DA JUNTA COMERCIAL
~] DEC! SAG COLEGIADA

F] DECISAO SINGULAR
Nonie(s) Empresarial(ais) igua:(ais) ou sernelhante(s)

[

Processo ern Ordem

f~| SIM

[ SIM

A decisSc

/

/
Data

□ nAo

/

/

|

Data

Responsavel

‘OECIEAO SINGULAR

| NAO

/

/

2a !• xigencls

□

i!\l Processo em exigencia. (Vide despacho emfolha anexa)
t'i'rocesso delendo. Fubiique-se e arquive-se.
jf

Responsavel
Respcns£vel

Data

S'* ExiGencia

4n Exiggncia

■l4 Exig&icio

□

j Processo indeferido. Pubilque-se.

ty&bb

W Economista
'ixLTjfcnsavel

Data
DECISAO COLEGIADA

2“ Exigenoa

Processo em exigc-ncia. (V:de despacho em folha anexa)
[

Processo uefeiido. Publique-se e arquive se.

i

^rocesso Indeferioo. PuDlique-se.

/

□

S4 Exigdocis

□

0- u ^.gencia

□

o

/
Data

Vcgai

Vogal
Presidents da

Vogal

Turma
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lN$TRUMENTO PARTICULAR DA VIGESiMA TERCEiRA ALTERAQAO DO CONTRACT®
SOCIAL DA SOCIEDADE CONT1L - CONSTRUQAO E INCORPORAQAO DE IMOVEJS
LTDA.
CNPJ n° 23.547.21S/0001-00
NIRE n° 23200411054
Os infra-assinados:
FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO, brasileiro, casado, sob. Regime de comunhao
universal de bens, Empresario, residente e domiciliado a Avenida Beira Mar N° 3500
Apt0 1200, bairro de Meireles, CEP: 60.165-120, Fortaleza Ceara, inscrita no C.P.F.
sob. o N° 072.858.503-06, portador da Cedilla de identidade sob o RG. N°
910.020 435.41, SSP/CE.
MARISTANE FERNANDES MACEDO, brasileira, casada, sob regime de comunhao
universal de bens, Assistente Social, residente e domiciliada a a Avenida Beira Mar N°
3500 Apt0 1200. bairro de Meireles, CEP: 60.165-120, Fortaleza, Ceara, inscrito no
C.P.F. sob o N° 220.354.353-15, portadora da Cedula de identidade sob o RG. N°
1.323.814-SS P/C E.
Os acima qualiftcados sao os iinicos socios quotistas da sociedade empresaria limitada:
CONTIL - CONSTRUQAO E INCORPORAQAO DE IMOVEIS LTDA., com sede no Sexto
Anel Viario, S/N° (rente ao Clube do Vaqueiro, Jardim Metropolitano, CEP: 61.760-000,
Eusebio, Estado do Ceara, Inscrita no C.N.P.J. N° 23.547.219/0001-00 e tem seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceara sob o n° 23200411054 em
sessao de 12 de dezembro de 1988 e resolvem de pleno e comum acordo alterar o contrato
social conforme clausulas e condiqoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - ALTERAQAO DO OBJETO DA MATRIZ E FILIAIS
A sociedade passa a ter como objeto social a compra e venda de imoveis, locagao de
imoveis, corretagem e construqao loteamento, fabricacao de sepulturas (jazigos), manutenpao
de sepulturas e demais edificaqbes e areas proprias de cemiterios, servigos de inumagao e
exumagao, jardinagem, paisagismo, administragao de cemiterios, crematorios, floricultura,
lanchonete, pianos funerarios e ciinicas de tanatopraxia na matriz e filiais.
CLAUSULA SEGUNDA - ALTERAQAO OBJETO FILIAL
A filial inscrita no CNPJ sob o n° 23.547.219/0002-91 e HIRE 52.90075068-8, localizada a Ar
Especial, s/n, Cemiterio Metropolitano, Valparaiso de Goias, Cep: 72.876-241, Araruama /
Pacaembu - GO, passara a ter como objeto as atividades de cemiterio parque e crematono ,
fabricagao de sepulturas (jazigos), manutengao de sepulturas e demais edificagoes e areas
proprias de cemiterios, administragao de cemiterios. floricultura, lanchonete, servigo de
inumagao e exumagao, planes funerarios.
/

0LAUSULA TERCEIRA - CONSOLiDAQAO DO CONTRATO SOCIAL
Em virtude das alteragoes sofridas, o contrato Social passa a vigorar com a seguinte redagao:

Junta Comercial do Estado do Ceara
Certifico registro sob o n° 5156333 em 25/06/2018 da Empresa CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. Nire
23200411054 e protocolo 180823680 - 22/06/2018. Autenticagao: 01BC377540C3C467A76CF63663F0B04D2076846. Lemra Cardoso de Alencar
Seraine - Secretana-Geral. Para validar este documento, acesse http://www jucec.ce gov.br e intorme n° do protocolo 18/082 368-0 e o cbdigo de
seguranpa no3N Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2019 por Lemra Cardoso de Alencar Seraine - Secretaria-Geral.

i V . <J

nan

'XiPs

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOC1EDADE LIMIT ADA
CONTIL - CONSTRUE AO E INCORPORAQAO DE iMOVElS LTDA.
FRANCISCO IVIOACiR PiNTG FILHO. brasileiro, casado, sob. Regime de comiinh§o
universal de bens Empresdrio residente e domiciiiado a a Avenida Beira Mar N° 3500
Apt0 1200, bairro de Meirefes, CEP: 60.165-120, Fortaleza Ceara, inscrita no C.P.F.
sob. o N° 072.858.503-06, portador da Cedula de identidade sob o RG. N°
910.020.435.41. SSP/CE.
MARISTANE FERNANDES MACEDO, brasileira, casada, sob regime de comunhao
universal de bens, Assistente Social, residente e domiciiiada a a Avenida Beira Mar N°
3500 Apt0 1200, bairro de Meireies, CEP: 60.165-120. Fortaleza, Ceara, inscrilo no
C.P.F. sob o N° 220.354.353-15, portadora da Cedula de identidade sob o RG. Ny
1.323.814-SSP/CE.
Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes clausulas:
Artigo 1°-DENO(VI!NAQAO SOCIALA sociedade gira sob o nome empresarial de
CONTIL - CONSTRUQAO INCORPORACAO DE IMOVElS LTDA.
Artigo 2° - SEDE - A sede da mairiz e no Sexto Anel Viario, S/N° frente ao Clube do
Vaqueiro, Jardim Metropolitano, CEP: 61.760-000, Eusebio, Estado do Ceara, a) Filial n° 01
iocalizada no municipio de Valparaiso de Goias, Estado de Goias, area especial s/n, cemiterio
Jardim Metropolitano, bairro de Araruama/Pacaembu, CEP.: 72 876-241, ; b) Filial n° 02 na
cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, a Rua Tijuca n° 1335, bairro de Aguas Compndas,
CEP.: 53.190-000, Cemiterio Parque Olinda; c) Filial n.° 03 Iocalizada na Granja Infinite Bern,
S/N, bairro Caxitu, Municipio de Conde, Estado da Paraiba, CEP: 58322-000; d) Escritorio
Administrative no enderego Avenida Desembargador Moreira, n° 1954 , Bairro Aldeota, CEP.:
60170-001; e) Escritorio Administrative no enderego locaiizado em Brasilia/DF, sito, SCS,
Quadra 01, Bloco C, n.° 30, salas n.° 501a 514 - Eds'ficio Venancio da Silva, Brasilia, Distrito
Federal, CEP n.° 70301-000. (art. 997, II, CC/2002).
Artigo 3° - PRAZO DE DURAQAO - a sociedade e constituida por prazo de duragao
indeterminado com inicio de suas atividades desde o registro de seu contrato social na Junta
Comercial do Estado do Ceara. (art. 997, II, CC/2002)
Artigo 4° - OBJETIVOS SOCIAIS - Sao objetivos da sociedade compra e venda de imoveis,
locagdo de imoveis, corretagem e construgao loteamento, fabricagao de sepultures (jazigos),
manutengao de sepultures e demais edificagoes e areas proprias de cemitenos, servigos de
inumagao e exumagao, jardinagem, paisagismo, administragao de cerniterios, crematorios,
floricultura, lanchonete e pianos funerarios, servigos funerarios clinicas de tanatologia na
matriz e filiais.
Paragrafo Primeiro: A filial inscrita no CNPJ sob o n° 23.547.219/0002-91 e NIRE
52.90075068-8, Iocalizada a Ar Especial, s/n, Cemiterio Metropolitano, Valparaiso de Goias,
Cep; 72.876-241, Araruama / Pacaembu - GO, tem como objeto as atividades de cemiterio
parque e crematorio, , fabricagao de sepulturas (jazigos), manutengao de sepulturas e demais
edificagoes e areas proprias de cerniterios, administragao de cerniterios, floricultura,
iSrVchope'te, servigo de inumagao e exumagao, pianos funerarios.

L

Vjg- Junta Comercial do Estado do Ceara
Certifico registro sob o nJ 5156333 em 25/06/2018 da Empresa CONTIL CONSTRUGAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, Nire
VT’ ' 23200411054 e protocolo 180823680 22/06/2018 Autenticapao: Bl BC3'77540C3C467A76CFS3663F0B04D2076846 Lenira Cardoso de Alencar
Serame - Secretana-Geral. Para validar este documento. acesse http://www.jucec ce gov br e informe n° do protocolo 18/082.3S8-0 e o cbdigo de
seguranca no3N Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Serame - Secretaria-Geral
L/

i'

nan A/fit

Paragrafo segundo - Para as atividades profissionais regulamentadas por lei, a socjed^
se obriga a manter seus correspondentes departamentos tecnicos, sob a orientapad'
tecnicos legalmente habilitados, sejam eles socios ou profissionais contratados, quando'
necessario.
Artigo 5° - CAPITAL SOCIAL - O capita! social e estabelecido em R$ 15.600.000,00 (quinze
milhoes e seiscentos mil reals) divididos em 15.600.000 (quinze milhoes e seiscentas mil)
cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente do Pais no
ato pelos socio FRANCISCO MOACIR PINTO FILHO a importancia de R$ 14.040.000,00
(quatorze milhoes e quarenta mil reais), e, pela socia MARISTANE FERNANDES MACEDO a
importancia de R$ 1.560.000.00 (hum milhao, quinhentos e sessenta mi! reais), ficando o
Capital Social assim distribuido:____ _____________
_______________ _ ________________
NOME
Francisco Moacir Pinto Filho
Maristane Fernandes Macedo
TOTAL

QUOTAS
14.040.000
1.560.000

15.600.0001

CAPITAL - RS
14.040.000,00
1.560.000.00
15.600.000,00

%
90%
10%
100%

Paragrafo Primeiro - A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizapao do capital social.
Paragrafo Segundo - E assegurado aos socios em igualdade de condipoes corn relapSo a
terceiros, o direito de aquisipao de quotas do Capital Social, certo que, aquele socio que
pretende alienar quotas de sua participapao societaria, devera promover oferta por escrito aos
demais sdcios, assegurando o prazo de 30 (trinta) dias para o exercicio do direito de
preferencia
na
aquisipao.
Artigo 6° - ADMiNSSTRApAO - E nomeado administrador o Sr. FRANCISCO MOACIR
PINTO FILHO, com poderes e atribuigdes de praticar todos os atos da gestao da Sociedade,
isoladamente, notadamente: a) abertura, movimentapao e encerramento de contas correntes
bancarias; b) emissao, aceite e endosso ce titulos de creditos de qualquer natureza ou
espdcie; c) contratagao de financiarnentos e emprestimos junto a instituipdes financeiras
oficiais e particulares; d) alienapao e onerapao de bens da sociedade; e) representapao ativa
e passiva da sociedade inclusiva na esfera judicial; f) ceiebrapao e assinatura de contratos de
qualquer natureza, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigapoes seja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros.
O administrador podera constituir procuradores em nome da
Paragrafo Primeiro sociedade, coni poderes especiais e especificos, cujo mandato serci obrigatoriamente por
periodo de validade nunca superior a um ano, salvo na hipotese de constituigao de advogado
com os poderes da clausula "ad judicia" cujo mandato sera por prazo indeterminado.
E vedado a qualquer dos socios ou ao administrador a utilizapao da
Paragrafo Segundo denominagao social em negocios de favor e estranhos aos objetivos socials, como e
igualmente vedado a qualquer dos socios dar em nome da sociedade avais, fianpas ou
qualquer tipo de garantia em favor de terceiros e em negbcios estranhos aos objetivos sociais.
Artigo 7° - PRO-LABORE - O administrador tern direito a urna retirada mensal a tftulo de
barV la bp-re'’, a ser fixada de comum acordo entre os socios.
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O exercicio social c>
Artigo 8° - EXERCICiO SOCIAL - LUCRGS - PREJUIZOS sempre com o ano civil, procedendo-se anualmente o levantamento do BALANOD1
PATRIMONIAL encerrado no dia 31 de dezembro, onde apos apuragao dos lucros ^ou
prejulzos, serSo estes distribuidos ou suportados, conforme o caso, pelos socios na exata
proporgao de suas participagoes no Capital Social, (art. 1.065, CC/2002),
Artigo 9° - FALECiMENTG, INSOLVENCY OU RETIRADA DE SOCIO - Em verificando-se
a hipdtese de falecimento, insolvencia, interdigao ou retirada de qualquer dos socios, a
sociedade nao se dissolvera, continuando entao com o socio remanescente, oodendo haver
o ingresso de socio novo, seja ele herdeiro do socio pre-morto ou cessionario de quotas do
Capital Social, e desde que haja concordancia previa do socio remanescente.
Paragrafo unico - Na hipotese de dissolugao da sociedade, seja qual for o motivo ou a
causa, sera procedido um BALANQO DE LIQUIDAQAO no prazo de 30 (trinta) dias do fato ou
ato que der causa a dissolugao, onde apurados os haveres serao eles distribuidos aos socios
ou suportados pelos sdcios, conforme o caso, na mesma proporgao das suas
correspondentes participagoes no capital social, cujo credito ou debito sera para liquidagao
em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta)
dias apos encerramento do Balango especial.
Artigo 10° - FORO - Fica eleito o foro desta Comarca de Eusebio, Estado do Ceara, como
unico competente para dirimir agoes ou questoes aecorrentes, inerentes ou consequentes
deste contraro, com renuncia expressa a qualquer outro por mais especial ou privilegiado que
seja ou venha a ser, com renuncia inclusive ao foro do atual ou possivei domicilio future das
partes contratantes.
Artigo 11° - CASOS OMISSOS - Aplica-se aos casos omissos neste contratc, as disposigoes
da legistagao que disciplina as sociedades empresarias iimitada, e subsidiariamente a
Legislagao das sociedades por agoes.
Artigo 12° - DESEJVIPEDilVlENTO O Administrador declara, sob as penas da lei, de que
nao esta impedido de exercer a administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita
ou suborno, concussao, peculato, ou contra a econornia popular, contra o sistema financeirc
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes de consumo, fe
publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)
Finalmente, sendo o que tern justos e contratados, firmam o presente instrumento em 1 (uma)
via de igual teor e conteudo, para mesma finalidade de direito, revestindo este ato de suas
necessarias e indispensaveis formaiidades legais.

Fortaleza - CE, 12 de junho de 2018.

FRANC^CO
MOACIR PiNTOFILHO
^*5

MARISTANE FERNANDES MACEDO

m
.:r'

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA
CERTIFICO O REGISTRO SOD O NRO' 5156333
EM 25/06/2018.

BCONTI1. CONSTRUCAO E INCORPORACAC Of IMOVEIS LTOAa

Protocolo 18/082.368-0

----rfEUVik;-----

“a* Junta Comercial do Estado do Ceara
Certitico registro sob o n° 5156333 em 25/06/2018 da Empresa CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. Mire
23200411054 e protocolo 180823680 - 22/06/2018. Autenticagao. B1 BC377540C3C467A76CF63663F0B04D2076846 Lemra Cardoso de Alencar
Serame - Secretana-Geral. Para validar este documenio. acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n° do protocolo 18/082.368-0 e o codigo de
seguranca no3N Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretcina-Geral
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PROCURACAO

Pelc presente instrumento particular de mandato, CCNTTL - cmSTRtx^D
E INCORPORAgAO DE IM3VEIS LIDA., empresa sediada no 6° Anel Viario, S/N°,
Cemiterio Jardim Metropolitano, Susebio-CE, inscrita no CNPJ sob o n°
23.547.219/0001-00, representada neste ato por sen representante legal,
Francisco Moacir Pinto Filho, brasileiro, casado, ernpresario, residente e
domiciliado a Av. Beira Mar, nQ 3.500, ap. 1.200, Meireles, Fortaleza-CE,
portador do RG 91002043541 SSP/CE e do CPF 072.653.503-06, nomeia e constitui
sens bastantes procuradores, FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito na OAB/CE sob o n° 20.016 e na OAB/pF sob o n°
28.384, residente e domiciliado em Brasilia-DF corn escritorio profissionai sito
no Setor de Grandes Areas Sul (SGAS) 916, Area Especial de Cemiterio,
Administragao de Necropoles, Asa Sul, Brasilia-DF, CEF 70.390-160, aonde recede
intimagoes e demais correspondencias legais, a quern confere os poderes para que
defenda os direitos e interesses da errpresa outorgante, incluindo suas filiais,
perante o foro era geral, beiri como para representagac da outorgante junto aos
entes politicos, crgaos pubiicos, administragac publica direta ou indireta,
orgaos, repartigbes e ernpresas em que se faga necessario, em especial junto ao
Municipio de Campinas e a SETEC - Servigos Tecnicos Gerais, autarquia da
Prefeitura Municipal de Campinas, relativamente Concorrencia n° 01/2019,
referente ao Edital n° 06/2019, cujo cbjeto e a concessao ccanum para prestagao
dos servigos pubiicos de cremagao de corpos cadavericos humanos do Municipio
de Campinas/SP, conterplando reforma, arrpliagao, operagao, manutengao e
exploragao do sistema existente, podendo para o bom e fiel cumprimento deste
mandato praticar todos os atos que se fizerem necessaries, inclusive receber
citagao, apresentar petigao inicial e int e media ria s, acordar, desistir,
transigir, variar, confessar, reconhecer a procedencia do pedido, renunciar ao
direito sobre o qual se funda a agao, levantar, receber, dar quitagao, finrer
acordo, compromisso, impugnar, recorrer, nomear preposto e demais poderes,
inclusive substabelecer.
Eusebio-CE, 18 de dezembro de 2019.

CQNTIL

st. e Incorp. de Imbveis Ltda.
Francisco Moacir Pinto Filho

CONTIL -- Const. E incorp. de Imoveis Ltda.
Cemiterios e Crematdrios Jardim Metropolitano
6° Anel Viario, S'N“, Eusebio-CE - CEP: 61.760-000
Tei: (85)3033-5555 E-maii: jardimmetropolitano@gmail.com
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SETEC - Servicos Tecnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

A

Df RETORI A ECONOMICA FINANCE IRA,

Cousiderando os apontamentos
Assessor!a Jun'dica da Autarquia;

formulados

pc I n

Cousiderando a apontada nccessidade dc reanalise dc
premissas do cstudo tecuico c dc viabilidadc econdmicofinanceira: c
Cousiderando
a
nccessidade
de
apontamentos formulados pel a CONTI L.

annlise

dos

Determino a remessa dos autos do processo administrative licitatorio
para cmissao dc parecer e atualiza^ao dos cstudos.
Coin o parcccr pertinente, rcmctam-sc os autos a Comissao Especial de
Licitapdes para decisao accrca dos questionamentos apresentados e
para as devidas retificapoes no edital e em seus anexos.
Sem prejuizo, proceda-se a disponihi 1 izapao na pagina eletronica da
SETHC da decisao dc impugnapao a scr proferida pda Comissao dc
Licitapoes, das decisoes das impugnapoes ja analisadas e das res post as
aos pedidos dc esclarecimentos.
Apos. rctornem os autos.
Campinas, 27 dc janeird de 2.020
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ARNALDO SAL'VrHtI>ALACfOTONIOR
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC - Servicos Tecnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

IMPUGNAQAO ADMINISTRATIVA
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2019
Edital n° 006/2019

CONCESSAO

COMUM

PARA

PRESTAQAO

DOS

SERVIQOS PUBLICOS DE CREMAQAO DE CORPOS
CADAVERICOS

HUMANOS

CAMPINAS/SP,
AMPLIACAO,

DO

MUNICIPIO

CONTEMPLANDO
OPERA<?AO,

DE

REFORMA,

MANUTENQAO

E

EXPLORAQAO DO SISTEMA EXISTENTE, CONFORME
O EDITAL E SEUS ANEXOS

Trata-se de resposta a impugnagao ofertada por CONTIL
- Construgao e Incorporagao de Imoveis Ltda. contra o edital da Concorrencia
Publica n° 01/2019 via do qual pretende a SETEC - Servigos Tecnicos Gerais
conceder a “prestagao dos servigos publicos de cremagao de corpos
cadavericos humanos do municipio de Campinas/SP, contemplando reforma,
ampliagao, operagao,

manutengao e exploragao do sistema existente,

conforme o edital e seus anexos” pelo prazo e na forma que especifica.

A impugnagao e tempestiva, sendo respondida de acordo
com os fundamentos doravante aduzidos:
ibenu

ido
17.661
Pra?a Voluntaries de 32, s/n^ - Bairro Swift
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PREFEITURA MUNICIPAL
OE CAMPINAS

SETEC - Services Tecnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

DA RESPOSTA A IMPUGNAgAO ANTERIORMENTE OFERTADA

A impugnante inicia sua argumentagao sustentando a
ocorrencia de invalidade decorrente da pretensa falta de resposta a
impugnagao por ela ofertada em relagao a versao anterior do instrumento
convocatorio.

Neste aspecto, esclarece-se que inexistiu a aventada
ausencia de resposta, sendo que todos os apontamentos e argumentos
apresentados pela impugnante foram devida e oportunamente respondidos.

Com efeito, anteriormente a sessao de entrega e abertura
das propostas designada inicialmente para o dia 26 de dezembro de 2019
houve a suspensao da licitagao, “de oficio”, para fins de readequagao de
algumas premissas do instrumento convocatorio considerando, inclusive,
diversos dos questionamentos apresentados pela propria impugnante.

0 edital foi objeto de detida reanalise pelos setores
tecnicos da SETEC, tendo sido devidamente republicado em 12 de fevereiro de
2020 e tendo dele constado, inclusive, retificagoes sugeridas pela propria
empresa impugnante.

Concomitantemente a republicagao do edital, por sua vez
foi tornado publico o parecer de saneamento do processo e a decisac
Cart*
Pra^a Voluntaries de 32, s/n2 - Bairro Swift
CEP 13041-900 Campinas - SP
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administrativa de julgamento da impugnagao apresentada pela CONTIL, que
endossou os fundamentos adotados no parecer em questao.

E o parecer de saneamento do processo, inclusive, foi
objeto de ponderagoes apresentadas na nova versao da impugnagao ora
ofertada pela impugnante.

Desta sorte, fica clara a ausencia de fundamento para a
alegagao apresentada pela empresa em relagao a suposta ausencia de analise
da pega impugnatoria por ela anteriormente ofertada.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO DE MAIOR OUTORGA E DA OFENSA
AOS ARTS. 6°, § 1° E 9° DA LEI FEDERAL N° 8.987/95

Reprisando de forma

quase

literal

os argumentos

apresentados em impugnagao anterior, ja respondida, direcionada a versao
anterior do instrumento convocatorio da presente concorrencia, a impugnante
sustenta a inadequagao do criterio de julgamento da licitagao definido pelo
edital: maior oferta de valor de outorga a ser paga pela concessionaria ao
Poder Concedente, aos moldes e limites definidos pela norma do art. 15, inciso
II, da Lei Federal n° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, a Lei de Concessoes.

Sobre

a

materia

ja

se

destacou

na

resppsta

oportunamente apresentada a impugnagao anterior, que nao se pode aponlar a
existencia de qualquer ilegalidade no caso vertente.
tat'* > \
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O criterio de julgamento da licitagao pautado sobre a
maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da
concessao, como acima asseverado, e expressamente previsto no art. 15, II,
da

Lei

de

Concessoes,

estando

assim

devidamente

amparado

pelo

ordenamento juridico.

Em estrito cumprimento das determinantes definidas pela
legislagao regencial das concessoes, compete ao Poder Concedente, avaliar
qual dos criterios de julgamento se revela mais harmonico aos interesses e
objetivos almejados a celebragao do contrato de concessao.

Essa avaliagao, portanto, deve ser pautado em criterios
tecnicos, jurldicos e economicos, circunstanciados na realidade fatico-social do
Poder Publico concedente, a possibilidade que melhor contemple os interesses
publicos envolvidos na Concessao. Sobre isso, a acertada doutrina de Floriano
de Azevedo Marques Neto e esclarecedora:
O criterio de escolha (fator de julgamento) vem previsto no art.
15 da Lei n° 8.987/1995 (com redagao dada pela Lei n°
9.648/1998) como urn rol de opcoes a depender do arranio
de interesses perseguido pelo poder concedente. Podem
ser adotados os seguintes criterios: (i) menor tarifa; (ii) maior
onus a ser pago ao poder concedente; (iii) melhor proposta
tecnica; (iv) combinagao de menor tarifa com melhor tecnica;
(v) maior oferta combinada com melhor tecnica; (vi) melhor
oferta apos pre-qualificagao; e (vii) combinagao de maior oferta/
e menor tarifa.1

1 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Concessoes. Belo Horizonte: Forum, 2015. p. 19^^
Pra$a Voluntarios de 32, s/n2 - Bairro Swift
CEP 13041-900 Campinas - SP
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Assim, e o proprio Poder Concedente que tern a
legitimidade sobre a identificagao do criterio de julgamento mais
adequado ao certame, dentre as possibilidades determinadas pela Lei de
Concessoes.

E nao poderia ser de outra forma, haja vista que e o
proprio Poder Concedente o titular das informagoes e indicadores sociais,
tecnicos, economicos, fisicos, geograficos e demograficos que abrangem os
contornos faticos dos servigos a serem concedidos. Nao cabe, portanto, que
potencial licitante indique, por seus proprios parametros, os criterios e fatores a
serem considerados a avaliagao do certame o que, por sua vez, distanciaria a
propria licitagao dos elementos faticos que Ihe fundamentam.

Por sua vez, a impugnante simplesmente se olvida que a
arrecadagao proveniente da outorga a ser paga pela futura concessionaria sera
destinada a melhoria da qualidade dos servigos prestados pela SETEC, como
urn todo, sendo assim revertidas em prol da propria populagao campineira.

Destarte,
convocatorio,

sendo

nada

mantidas

as

ha

de

irregular

disposigbes

no

editalicias

instrumento
tais

como

originalmente langadas.

DA PRECISA DEFINIQAO DA AREA CONCEDIDA, DOS SERVIQOS
CONCEDIDOS E DE SUA REMUNERAQAO

A impugnagao versa ainda sobre a existencia de omiss

1

acerca da caracterizagao da area concedida e dos servigos concedido^^
Pra?a Voluntarios de 32, s/n^ • Bairro Swift
CEP 13041-900 Campinas - SP
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deverao ser obrigatoriamente prestados, bem como sobre a remuneragao a ele
atrelada da qual advira a receita tarifaria.

No tocante ao primeiro dos apontamentos, o equivoco da
impugnante e claro, porquanto o Anexo I do Edital dedicou um capitulo inteiro a
descrigao e destaque acerca da “area abrangida na concessao”.

Alem disso, foi disponibilizado na pagina da SETEC,
como anexo ao edital, a “planta baixa do crematorio municipal”, o que
corroborava para o exterminio de qualquer duvida acerca da area da
concessao.

Nao procedem, ademais, os questionamentos acerca da
falta de anexagao ao edital da matricula do imovel ou da individualizagao da
area a ser concedida em matricula propria.

Primeiro porque nao existe determinagao legal que
fornega amparo a “sugestao” da impugnante. De fato, a area da concessao foi
exaustivamente descrita e detalhada, nao havendo qualquer indeterminagao
que implicasse em dificuldade na elaboragao das propostas.

For sua vez, nao se vislumbra na hipotese qualquer
indefinigao acerca da definigao do objeto da concessao ou da remuneragap'
pelos servigos a serem prestados.

cat
Pra$a Voluntaries de 32, s/ns • Bairro Swift
CEP 13041-900 Campinas - SP
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O edital foi claro e inequivoco na definigao do pacote
mmimo de servigos a ser considerado para a elaboragao das propostas e que,
por sua vez, viriam a originar a receita tarifaria da concessionaria.

Neste sentido e o que explicitamente destacou o item 2.2
do edital ao estabelecer os “servigos basicos”, a serem remunerados segundo
a tarifa fixada pelo poder concedente:
2.2. Os SERVIQOS BASICOS que integram a CONCESSAO, a
serem prestados mediante pagamento de TARIFA, atendendo
os pregos publicos estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE,
conforme tabela de pregos constantes do Anexo I, sao os
seguintes:
2.2.1. - Cremagao de corpos inteiros precedida de cerimonia
sem ornamentagao extra (basica);
2.2.2. - Disponibilizagao de camara fria para corpos inteiros;
2.2.3.

Cremagao

de

corpos

exumados

semi

intactos/membros e ossos;
2.2.4. - Disponibilizagao de camara fria para corpos exumados
semi intactos/membros e ossos;
2.2.5. - Disponibilizagao de urnas cineraria do modelo agata
(Urna cineraria confeccionada em alummio com 2 mm de
espessura, formato cilindrico, acabamento externo em pintura
automobilistica, na cor marrom, com tampa para abertura e
fechamento confeccionada em aluminio com 2 mm no meio do
corpo da urna, com fita metalizada dourada na borda, com do/s
parafusos

nas

laterals

para

fechamento,

pesando

aproximadamente 0,260 Kg, nas medidas aproximadas: alt

aw

24 cm, diametro: 17 cm, com capacidade aps&wfti
Pra^a Voluntarios de 32, s/n2 - Bairro Swift
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4,001; ou alexandrita (Urna cineraria confeccionada em
aluminio

com

acabamento

2

mm

eterno

de

em

espessura,

pintura

formato

automobilistica,

cilindrico,
na

cor

vermelha, com aplique frontal, com tampa para abertura e
fechamento, confeccionada em aluminio com 1,5 mm na parte
superior, com fita metalizada dourada na borda, com dois
parafusos

nas

laterais

para

fechamento,

pesando

aproximadamente 0,300 kg, nas medidas aproximadas: altura:
24 cm, diametro: 18 cm, com capacidade aproximada de: 3,50
L.

For

seu

turno,

todas

as

demais

atividades

que

desbordassem dos serviqos integrantes do pacote minimo de servigos, como
tal estabelecido no instrumento convocatorio e em seus anexos, caracterizaria
atividades complementares a originar, portanto, receitas acessorias.

For outro lado, esclarega-se que se caracterizarao como
“tarifas acrescidas”, nos termos da definigao expressamente aposta no
instrumento convocatorio, as receitas correspondentes a diferenga entre o
pacote basico e os servigos adicionais prestados.

Nao ha, assim, qualquer duvida no tocante a identificagao
ou remuneragao dos servigos.

Pra?a Voluntaries de 32, s/n9 - Bairro Swift
CEP 13041-900 Campinas - SP
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PREMISSAS

ADOTADAS

NA

MODELAGEM

ECONOMICO-

FINANCEIRA

Neste ponto da impugnagao a
questionamentos da

impugnante reprisa

impugnagao anterior, ja devida e oportunamente

respondida, nao tendo por sua vez sequer se dado ao trabalho de analisar a
versao atual do instrument© convocatorio.

De toda forma, os questionamentos apresentados pela
impugnante carecem de lastro tecnico, sendo que parte deles, inclusive, por se
tratar de mera reprodugao da versao anterior da impugnagao ofertada pela
empresa, sequer fazem sentido diante da versao atual do instrument©
convocatorio.

Neste ponto, cabe esclarecer:
• Em consonancia com o exposto pela empresa impugnante na versao
anterior do instrument© convocatorio, foram revisadas as taxas de
crescimento da demanda pelos servigos ofertados pela futura empresa
concessionaria. 0 novo parametro de crescimento medio anual foi
estabelecido em 1,2% ao ano, porquanto sendo acatada a sugestao de
uso de uma taxa superior a 1,0% ao ano. A taxa de 1,2% ao ano
correspond© a projegao do crescimento de obitos do Municipio de
Campinas e Regiao com base na piramide etaria constante do Anexo
Tecnico.
• De acordo com as praticas correntes de modelagem financeira/ de
projetos, utilizou-se no processo de modelagem o conceito de CAGR,
Constant Average Growth Rate, ou taxa constante de crescimerm^ ^
demanda. A taxa de crescimento constante desconsidof#^¥ifet^gads:
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pontuais devido a fatores endogenos e exogenos que afeta o
crescimento da demanda pelos servigos.
• O penodo de reforma do crematorio, assim como o penodo de
construgao da sala de cerimonial, nao deverao afetar a oferta de
servigos. Para tanto o parceiro privado devera planejar minuciosamente
seus horarios de atendimento e seus horarios de reforma, desimpedindo
o uso dos ativos para a prestagao destes servigos a sociedade.
• A implantagao da nova sala de cerimonial e chave para que a oferta
possa acompanhar o crescimento da demanda pelos servigos. Nao foi
considerado nos estudos uma demanda reprimida que passaria a ser
atendida pela nova oferta da sala de cerimonial.
• Os investimentos estabelecidos no Plano de Negocios concentram-se
nos cinco primeiros anos.
• Seguindo as praticas do mercado, a garantia de execugao do contrato
possui prazo de vigencia anual, sendo renovada a cada periodo apos
expirar.
• A demanda de partida e a demanda corrente dos servigos prestados
pela SETEC, sendo, em novo estudo, considerada a taxa media de
crescimento anual de 1,2%;
• 0

modelo

financeiro

apresenta-se

em

moeda

constante,

desconsiderando os efeitos inflacionarios. 0 crescimento de despesas
de 0,2% ao ano e o crescimento real de despesas, acima da inflagao.
Portanto nao ha sentido na afirmagao de que o crescimento nao cobrira
o aumento inflacionario.
• Este crescimento e, naturalmente, inelastico em relagao a oferta pelpsx
servigos. Como exemplo, nao ha aumento no numero de atendentes ou \
de segurangas na mesma proporgao em que aumentam os numeros de.,^
cremagbes ou velonos.
Praga Voluntarios de 32, s/n2 - Bairro Swift
CEP 13041-900 Campinas - SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS

SETEC - Servicos Tecnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

I

FIs. N.*1

• ••• ./

• Foram identificados e claramente apontados os valores de bens
reversiveis, sendo todos os investimentos realizados no Crematorio
Municipal. Nao constitui ativo reversivel a nova sala de cerimonial e os
ativos proprios da empresa Concessionaria.
• As despesas com urnas cinerarias foram claramente identificadas nos
estudos de viabilidade. Cabera a iniciativa privada atender aos padrbes
mmimos das urnas estabelecidos em edital, mas esta devera realizar a
aquisigao destes itens de acordo com suas praticas proprias e por
valores que sao de responsabilidade da iniciativa privada. De toda sorte,
a nova versao do instrumento convocatorio foi minuciosa na descrigao
das caracteristicas das urnas cinerarias que fazem parte dos “servigos
basicos”, nao havendo qualquer indefinigao que dificulte a elaboragao
das propostas.
• No tocante ao quantitative de pessoal, cabe a propria licitante
dimensiona-lo de acordo com a sua expertise, de forma a possibilitar o
pleno atendimento as diretrizes minimas tecnicas e de qualidade
estabelecidas no instrumento convocatorio.
• Em relagao as caracteristicas da camara fria atualmente existente, a
licitante deixou de verificar que a informagao por ela solicitada
(capacidade atual) consta do item 2 do Anexo 111.2 do edital (12 corpos).

A.4) EQUIVOCO NO VALOR DO CONTRATO

Inicialmente, esclarece-se que a premissa relativa^o
parametro adotado como “valor do contrato”, se correspondente ao som^itorioX
dos investimentos ou ao somatorio das receitas, foi alterada em atendimento atm
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solicita^ao da propria empresa impugnante em atenpao a impugna^ao
anteriormente por ela ofertada.

Por sua vez, os estudos de viabilidade economicofinanceira constantes do Anexo I do edital sao claros e inequivocos ao
explicitar todas as premissas e todas as diretrizes adotadas tanto para a
fixagao e o estabelecimento da estimativa de receitas da concessao quanto
para a fixaqao e estabelecimento da estimativa de investimentos a serem
suportados pela futura concessionaria.

Destarte, inexiste qualquer falha ou macula no tocante a
tais premissas.

Por sua vez, esclarece-se ainda que independentemente
de ter-se adotado como valor do contrato a estimativa de receitas, na linha de
sugestao da propria impugnante, tem-se que em conformidade com o
entendimento sedimentado no ambito do TCE/SP, materializado inclusive
quando da edigao de sua Sumula 43, todas as exigencias de qualificagao
economico-financeira foram calculadas tomando por base o valor
estimado dos investimentos.

Ou seja, o edital nao merece qualquer reparo.

INSUFICIENCIA DE TRATAMENTO DADO AOS BENS REVERSIVEIS

A

impugnagao

apresentada

sustenta

terr ha>0i^

tratamento superficial no que se refere aos bens publicos dispqqjfei
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ao

inicio

da

concessao,

o

que

implicaria

em

seu

desconhecimento acerca de quais bens haveria a mesma de adquirir para
garantir a continuidade dos serviqos.

Os

argumentos

apresentados

pela

impugnante

reprisaram, ipsis litteris, o teor da impugnaqao por ela ja anteriormente
submetida a analise por esta Comissao de Licitagoes.

Na hipotese, cabe novamente esclarecer que a disciplina
estabelecida na minuta do contrato de concessao acerca dos bens que serao
disponibilizados a Concessionaria para a operagao e acerca dos bens que
reverterao ao Poder Publico ao final da concessao foi absolutamente
minuciosa, sendo que a caracterizagao apresentada no item 44 da minuta do
contrato de concessao (e especialmente no item 44.1) e suficiente para
eliminar qualquer duvida dos potenciais interessados.

Por outro lado, o instrumento convocatorio detalhou de
forma exaustiva em seu Anexo I os investimentos a serem realizados pela
futura concessionaria, dedicando capitulo exclusive do Termo de Referenda a
especificagao dos investimentos a serem considerados obrigatorios pela futura
concessionaria.

E improcedente, assim, a impugnagao em relagao a mais
este ponto.
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A.6) DA LIMITAQAO A QUANTIDADE DE CONSORCIADAS

Foi objeto de novo questionamento - e identico em
relagao a versao anterior - a pretensa restriqao indevida ao universe de
licitantes decorrente da existencia de limitagao a quantidade de consorciadas
estabelecida a partir da redagao do item 8.2.1 do edital.

O

argumento

e,

igualmente,

improcedente,

nao

merecendo acolhida.

Como assente na doutrina e na jurisprudencia patria, a
admissao a participagao ou nao de consorcios em licitagao, assim como a
definigao acerca da quantidade maxima de consorciadas em cada consorcio,
se inserem na esfera de juizo discricionario do administrador.

De forma a ilustrar a afirmagao acima faz-se remissao ao
entendimento manifestado nos seguintes julgados recentemente proferidos no
ambito do E. Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo:
VOTO
De piano, afasto criticas a limitagao ao numero de empresas
em eventual consorcio, restrito a 03 (tres) integrantes. A
previsao insere-se na esfera de poder discricionario da
Administragao, a quern compete facultar a participagao ^de
interessados sob tais condigoes, e, por isso mesmo, dispor
quanto a sua formagao e composigao. (TC 018283.98^1
Rel. Edgard Camargo Rodrigues, julgado em
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2.10. Com relagao ao numero de empresas reunidas em
consorcio, filio-me aos posicionamentos da Chefia de ATJ e
SDG, no sentido de que nao haver obices a limitagao imposta
de no maximo 03 (tres) empresas consorciadas, pois alem de
se tratar de questao adstrita ao poder discricionario da
Administragao, consoante ja decidiu esta E. Casa, nao ha
nenhum indicio de que isso possa funcionar em desfavor da
competitividade do certame e/ou cercear a possibilidade de
participagao de possiveis fornecedores. (TC-007746/989/15-1,
Rel.

Cons.

Dimas

Eduardo

Ramalho,

julgado

em

02/12/2015)

Alias, o Art. 33, caput, da Lei n° 8.666/93 e o Art. 18,
caput, da Lei n° 8.987/95, invocados na impugnagao, ao se utilizarem da
expressao “quando permitida a participagao de empresas em consorcio”,
somente podem levar a conclusao - alinhada com o entendimento do TCE/SP
- de que a definigao quanto a admissao ou nao de consorcio em licitagao e
discricionaria.

Na hipotese, se e discricionaria a definigao quanto a
participagao ou nao de licitagdes em consorcio, contraria a logica o
entendimento manifestado na impugnagao acerca da impossibilidade do
estabelecimento de quantidade maxima de consorciadas.

Ao permitir a participagao de consorcios formados por ate
3 (tres) empresas o que se buscou foi justamente conciliar a possibilidade de
participagao de empresas que isoladamente nao teriam condigdes de participar
da disputa ante

limitagdes tecnicas ou econdmico-financeiras
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impedimento a associagao de um grande grupo de consorciadas que, por sua
vez, poderia vir a restringir a competigao no caso presente.

Destarte, considerando que a redagao do instrumento
convocatorio esta afinada com o entendimento do TCE/SP, nao ha alteragao a
ser realizada neste ponto do edital.

DOS

PRETENSOS

ERROS

E

INSUFICIENCIAS

APONTADOS

NA

IMPUGNAQAO

A impugnante reprisa ainda argumentos anteriormente
apresentados na versao anterior de sua impugnagao, nao tendo tambem nesta
oportunidade dedicado o devido cuidado a verificagao de que os mesmos ja
haviam sido devidamente analisados por esta Comissao.

Passa-se entao a novamente analisa-los de forma
pontual:

Quanto ao procedimento de maioracao das tarifas da concessao

As tarifas a serem praticadas sao fixadas por ato do
Poder Concedente, sendo assegurada aos concessionarios a manutengao do
equilibrio economico-financeiro.

Indicadores de Desempenho - Da Delimitacao da Avaliacao
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O Anexo editalicio questionado (Anexo V.

fl. 3) e

clarlssimo ao explicitar que serao objeto de avaliaqao quanto ao indice de
qualidade “IQ” todos os servigos prestados pela futura concessionaria, tendo os
servigos que compreendem a concessao sido devida e explicitamente
arrolados no edital e no contrato de concessao.

For sua vez, a impugnante se olvida que amostra de uma
pesquisa e a parte representativa do publico a ser pesquisado. A definigao da
amostra e realizada por intermedio do intervale de intervalo de confianga que
se pretende obter na pesquisa.

Pesquisas com menor intervalo de confianga (certeza do
resultado) precisam de uma menor amostra e vice-versa.

Portanto no caso do presente certame, a definigao da
quantidade de pesquisas a serem realizadas e definida considerando a
necessidade de obtengao do intervalo de confianga de 95% e com base na
quantidade de servigos realizados no periodo (quantidade esta que sofrera
alteragao ao longo de toda a concessao). Dessa forma a definigao de uma
quantidade fixa de pesquisas, neste momento, e urn erro tecnico-estatistico,
uma vez que ao fixar a quantidade de pesquisas independentemente da
quantidade de servigos pode-se obter uma pesquisa com intervalo de confianga
insuficiente para os objetivos de mensurar a qualidade dos servigos prestados.

0 anexo do edital forneceu os parametros estatisticos
necessaries para a realizagao da pesquisa, inclusive a definigao da amostra/
,\0^
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Da Leqislacao Municipal Incidente

O edital e claro acerca das normas legais incidentes na
licitagao e na prestagao dos servigos.

No mais, e dever da licitante proponente conhecer a
legislagao setorial incidente sobre os servigos que se propde a prestar, sendo
ainda que que nos termos do Art. 3° da LINDB (Lei de Introdugao as Normas
do Direito Brasileiro), “ninguem e escusa de cumprir a lei, alegando que nao a
conhece".

Do Atraso na Expedicao da Ordem de Servico

Ao contrario do que aponta a impugnante, nao existe
sangao especifica para o Poder Concedente em caso eventual atraso na
emissao da ordem de servigo, mas sim, apenas consequencias juridicas,
devidamente previstas na legislagao e com tratamento na minuta do contrato
de concessao, tais quais o surgimento do direito ao reequilibrio economicofinanceiro do contrato ou do pagamento de eventual indenizagao.

Da Publicacao dos Aditamentos Contratuais

A

obrigatoriedade

de

publicagao

dos

aditamefito^

contratuais consta da legislagao, nao havendo necessidade de pre\)isaq,,u,
especifica neste sentido no contrato de concessao.
otfl
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DA CUMULAgAO DAS EXIGENCIAS DE CAPITAL SOCIAL MINIMO E
GARANTIA DE PROPOSTA

Por fim, a impugnasao apresentada traz insurgencia
relacionada a exigencia de apresentagao cumulada de capital social minimo
com garantia de proposta.

Tal apontamento nao precede.

Nos casos onde seja demandado um investimento de
recursos do particular para executar o objeto do contrato, como nos casos das
concessoes de servigos publicos, e indispensavel que a Administragao exija,
nos limites da lei, elementos que tornem possivel a aferigao de sua capacidade
economico-financeira para uma futura e efetiva execugao contratual. Em
termos literais, o art. 31, §2°, da Lei n° 8666/93 estabelece que:
Art. 31. A documentagao relativa a qualificagao economicofinanceira limitar-se-a a:
§° A Administragao, nas compras para entrega futura e na
execugao de obras e servigos, podera estabelecer, no
instrumento convocatorio da licitagao, a exigencia de
capital minimo ou de patrimonio liquid© minimo, ou ainda
as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, comt)
dado objetivo de comprovagao da qualificagao economicofinanceira dos

licitantes e

para

efeito de

gararttiam ai

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrSaoA
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Neste contexto, tendo em vista a prerrogativa dada pela
Lei n° 8666/93, foi determinado no edital da Concorrencia Publica n° 01/2019
que os licitantes apresentassem garantia de proposta e tambem prova da
existencia de capital social minimo.

E

tal

procedimento,

tal

como

ja

assentado

em

entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
nada tem de irregular, porquanto tal decisao se insere na esfera de
discricionariedade do Poder Publico. Neste sentido e o teor da Sumula 27,
segundo a qual:
A cumulagao das exigencias de caugao de participagao e
capital social minimo insere-se no poder discricionario da
administragao.

Com isso, percebe-se que a interpretagao que reconhece
a impossibilidade de cumulagao entre quaisquer das exigencias previstas no
art. 31, §2°, da Lei n° 8666/93 mostra-se totalmente equivocada, dado que a
Administragao Publica, dentro da discricionariedade a ela concedida, pode
optar pela forma de aferigao da capacidade economico-financeira dos licitantes
que melhor se adeque as caracteristicas do objeto a ser licitado.

CONCLUSAO

Com fulcro nas justificativas acima apresentadas, ficam
afastados os questionamentos apresentados em sede de impugnagaOv a
considerada improcedente.
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Ficam

assim

mantidas,

in

totum,

constantes do edital.

ampinas, l^aelffiarpode-202

CARLOS/ROBERTO CAVAGIONI FILHO
B/SP 187.661
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Ref.: Protocolo SETEC n° 1501/2020
Interessado: CONTIL - CONSTRUQAO E INCORPORAQAO DE IMOVEIS LTDA
As sunto: CONCORRENCIA N° 01/2019

Aprovo e endosso a manifestagao juridica apresentada
pelo

Advogado

proprios

Carlos

Roberto

fundamentos,

Cavagioni

afastando

os

Filho

por

seus

questionamentos

apresentados pela empresa CONTIL - CONTRUQAO E INCORPORAgAO
DE IMOVEIS LTDA, eis que, considerada IMPROCEDENTE.

Assim,
conhecimento

encaminho
desta

o

presente

determinagao,

bem

a

COLSETEC

como

a

para

publicagao

legal necessaria, notadamente o envio de e-mail a referida
empresa para conhecimento.

E a decisao

SETEC, 13/03/2020.

ARNALDj

iTTT

Presidente da SETEC
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