
ESTADO DE ALAGOAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Assessoria de Licitações e Contratos 
Rua Barão de Atalaia, 200, - Bairro Centro, Maceió/AL, CEP 57020-510 

Telefone: (82) 3315-3108 - www.casal.al.gov.br

RESPOSTA A RECURSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº E:19620.0000003218/2022

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 18/2022 – CASAL

RECORRENTE: ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 

1. OBJETO

 

Cons�tui o objeto da Licitação Eletrônica nº 18/2022 – CASAL, Locação de 02 (dois) sistemas de geração distribuída (SGD), sendo 05+05MW por mini
geração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para produção de até 24.000MWh/ano, com economia mínima garan�da de 10% (dez por cento),
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital e  pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da Companhia de Saneamento de Alagoas – RILC/CASAL, aprovado pelo Conselho de Administração da CASAL em 25.02.2021 e publicado
no DOE edição do dia 19.05.2021, pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pela Lei Complementar nº 123/2006.

 

2. DA TEMPESTIVIDADE

 

O edital preconiza em seu item 12 – DO RECURSO – subitem 12.1 que o licitante interessado terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da
declaração de vencedor, para apresentar as razões do recurso. Tendo em vista que a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA foi
declarada vencedora em 16.05.2022 e a empresa recorrente apresentou recurso no dia 19.05.2022 portanto, dentro do prazo, consideramos o
mesmo tempes�vo.

 

3. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES

 

3.1. DO RECURSO

 

Trata-se de recurso interposto pela empresa ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, laudas, contra a decisão da
Pregoeira, que declarou a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA vencedora da Licitação Eletrônica nº 18/2022 – CASAL. Em
apertada síntese a empresa alega que:

 “(...) O procedimento licitatório tem como fundamento a seleção de propostas mais vantajosa a administração pública, respaldada nos princípios
que o regem.

Todavia, no procedimento em tela não foi observado a proposta mais vantajosa e nem a igualdade de tratamento, conforme será demostrado a
seguir.

Primeiro ponto, a empresa declarada vencedora SOL DO SAO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA teve sua data de abertura recente, em 22 de
dezembro de 2021, e claramente não apresenta acervo e nem experiência de atuação no seguimento. É notório que o CNPJ em comento foi criado
apenas visando esse procedimento licitatório, ou ao menos inicialmente visando o procedimento licitatório.

(...) A complexidade de engenharia desse projeto exige a contratação de empresa consolidada no mercado e com exper�se para executar e garan�r
SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA que atenda a demanda de 24.000MWh/ano.

A empresa em questão foi recém aberta e não apresenta qualquer indício de experiência da execução, operação e manutenção desse �po de
empreendimento, o que claramente afeta a licitante. Por obvio a contratação desta empresa, ainda que por valor pouco abaixo das demais empresa,
que apresentam solidez no mercado não condiz com a seleção de propostas mais vantajosa a administração pública.

Ponto desconexo é que a empresa ora vencedora não tem sequer inscrição em qualquer en�dade profissional competente ou na cer�dão de registro
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), não apresenta nenhuma CAT de execução de qualquer a�vidade ao menos
parecida com o objeto da licitação.

Além disso, a Lei de licitações (lei 8.666/1993) impõe a necessidade de comprovação de qualificação econômico-financeira como forma de garan�r a
execução e con�nuidade do contrato.

(...) É notório que os balanços e documentos de habilitação jurídicos e contábeis de longe não cumprem seu obje�vo, qual seja, evidenciar que a
empresa está preparada para atender as demandas de um contrato do porte que se pretende, tão pouco prova de que tenha recursos para tal.

(...) O edital nº 18/2022 – CASAL no item 10.3.4 exige a comprovação de boa situação financeira da empresa por meio de folha separada.

(...) Sendo assim, a ora vencedora apresentou o seguinte documento:



Percebe-se que os resultados são posi�vos, aliás, muito mais do que posi�vos, são extraordinários com relação ao cenário das companhias
brasileiras.

No entanto, observa-se que a empresa em questão não tem movimentação financeira e nem inves�mentos. Valores como “Realizável a longo prazo”
que são de R$ 0,00 (zero reais), o que demostra a falta de atuação no mercado. Além disso, o valor de a�vo da empresa, quando comparado com o
contrato em comento é muito inferior a realidade.

Importante avaliar também que o capital social apresentado pela ora vencedora, trata-se, em sua maioria de capital social SUBSCRITO:

O capital social subscrito consiste em capital social em que o co�sta ou acionista compromete-se a integralizar dentro de um prazo especifico, ou
seja, não há esse capital de fato disponível na empresa, o que inclusive não consta nos a�vos da ins�tuição.

O capital social disponível é de apenas R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) o que não atende o disposto na licitação.

(...) Pois bem, a integralização do capital social é o que de fato traz grau de segurança para a Licitante, vejamos que a ora vencedora apenas tem a
promessa de que irá integralizar o restante do capital, o que não transfere segurança alguma.

Com a intenção de complementar a avaliação financeira fora apresentado BALANCETE do exercício de 01/01/2022 à 30/04/2022, o que segunda a
legislação não pode ser aceito como avaliação de situação financeira.

(...) Contudo, mesmo que exis�sse validade do BALANCETE apresentado é notório que a situação financeira da ora vencedora não atende as
exigências dos princípios da licitação e do edital, ou seja, não apresenta boa situação para atender o contrato.

O inves�mento inicial para atender a demanda solicitada, qual seja, execução de usina fotovoltaica, para atender a geração es�mada anual de
24.000MWh, passa da casa do valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e claramente não há indícios de que a ora vencedora tenha
capacidade econômica nem técnica para que arque com tais custos, isso baseado em seus documentos contábeis, sem mencionar fatores como crise
econômica mundial e a dificuldade de liberação de linhas de crédito para inves�mentos desse porte para empresas recém criadas.

(...) Tópico importante a ser levantado é a estranhes da criação recente de um CNPJ para par�cipar apenas desse procedimento licitatório. Tal
atuação pode inclusive influenciar na fraude de licitações, sendo que empresas novas dificilmente terão cer�dões posi�vas ou qualquer entrave.

Diante de todo o exposto, é evidente que a empresa em questão não apresenta condições financeira e nem indícios técnicos de capacidade de
cumprir com o contrato. O balanço e balancete apresentados não demostram movimentações financeiras dessa empresa, ficando comprovado a
falta de capacidade técnica e financeira de execução sendo inaceitável sua habilitação.

 

Além disso, a única maneira que se vê da ora vencedora executar o projeto seria a união com outra ou outras empresas. Contudo, caso a ora
vencedora pretenda capitar outras empresas para inves�r, deveria, antes de apresentar proposta ter par�cipado por meio de consórcio de empresas,
sendo ingressado com o CNPJ do consórcio e apresentado o documento de todas as empresas coligadas a este, o que de fato não ocorreu.

Portanto, com relação a Habilitação Econômica Financeira exigida no item 10 é claro que a Licitada vencedora não está apta a executar o contrato
por não atender este item fundamental do edital.

Ao analisar o balanço e balancetes contábeis fica evidente aos olhos de qualquer profissional que não há possibilidade de garan�r que a empresa
em questão estará apta a cumprir com seus deveres econômicos financeiros e que arque com o inves�mento da usina fotovoltaica.

Além do que, se a avaliação fosse exclusivamente sobre a análise dos índices de liquides e grau de endividamento não estaria atendendo o real
obje�vo da avalição financeira e econômica.

Por óbvio a avalição de capacidade de cumprimento do contrato não se restringe aos índices, a verificação da capacidade da companhia depende de
outros fatores como estrutura pessoal, contratos anteriores do mesmo nível (capacidade técnica), capital social o qual não atende o edital neste
caso, e o patrimônio líquido da empresa.

 

PEDIDOS:



1. REQUER seja reformada a decisão da Senhora Pregoeira, que declarou a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ:
44.661.586/0001-00, conforme razões recursais apresentadas, especificamente com relação a não apresentação de proposta mais vantajosa e
a falha de habilitação técnica e financeira.

2. Caso a Senhora Pregoeira opte por não reformar sua decisão, REQUER, com fundamento no ar�go 9º da lei 10.520/2002 c/c ar�go 109, inciso
III, parágrafo 4º da lei 8666/1993, e no princípio do duplo grau de jurisdição, que o processo seja reme�do a autoridade superior competente.

3. Caso a decisão que declara a ora vencedora habilitada a seguir com o procedimento licitatório não seja reformada, desde logo pugna-se pela
apresentação de forma OBJETIVA as jus�fica�vas de habilitação desta empresa, conforme demanda o ar�go 31, parágrafo 5º da lei
8.666/1993.

3.2. DAS CONTRARRAZÕES

Em apertada síntese segue contrarrazões apresentadas pela empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA, enviado por e-mail em 24 de
maio de 2022, portanto, dentro do prazo, consideramos o mesmo tempes�vo.

(...) Como forma de facilitar o entendimento de vossas senhorias, de forma que sejamos mais obje�vos nas respostas as alegações apresentadas
pela concorrente, apresentamos abaixo no formato de bullet poitns as respostas referentes às suposições apresentadas:

1) Ques�onamentos a Respeito de Data de Abertura da companhia

Resposta: O edital da referida licitação em suas cláusulas do item 10.1 não estabelece tempo de funcionamento mínimo como condicionante aos
par�cipantes, portanto a alegação não procede uma vez que nossa qualificação jurídica atende ao exigido em edital em suas cláusulas do item 10.1.

Comentário: Em projetos de infraestrutura que demandam inves�mentos pesados é bastante comum u�lizar-se de companhias novas, com obje�vos
específicos, denominas de SPE (sociedade de propostas especificas) para cada novo inves�mento a se realizar e não concentrar em uma mesma
companhia todos os projetos de seu acervo. Tais estruturas, facilitam a obtenção de garan�as para alavancagem de recursos de longo prazo.

2) Ques�onamento a respeito das condições técnicas ou experiencia da companhia no seguimento

Resposta: O edital da referida licitação em suas cláusulas do item 10.2 não estabelece condições qualita�vas como experiencia, acervo ou solidez no
seguimento, portanto a alegação não procede uma vez que nossa qualificação técnica atende ao exigido em edital em suas cláusulas do item 10.2.
(sic)

Comentário: Porém conforme informado a empresa licitante através de atos societários registrados, a SAO FRANCISCO II é controladora direta da
empresa CENTRAL ENERGETICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA, empresa essa que notoriamente possui parques fotovoltaicos operacionais em
Alagoas, construídos pela própria empresa, evidenciando assim que a SOL DO SAO FRANCISCO II controla operações fotovoltaicas por meio de
controlada direta, afastando por completo as alegações sem conhecimento de causa que a mesma não possui experiencia, acervo ou solidez no
seguimento. (sic)

3) Ques�onamento a respeito de inscrição da companhia em en�dade profissional competente ou cer�dão de registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e que não apresenta nenhuma CAT de execução de qualquer a�vidade ao menos parecida com o
objeto da licitação

Resposta: O edital da referida licitação em sua clausula 10.2.1 não exigi inscrição em en�dade competente ou registro no CREA caso a a�vidade da
companhia não exija tal inscrição, portanto a alegação não procede uma vez que nossa qualificação técnica atende ao exigido em edital em sua
cláusula 10.2.1 (sic)

4) Ques�onamento a respeito da qualificação econômico-financeira da companhia

Resposta: O edital da referida licitação em suas cláusulas do item 10.3 descreve diversos índices para qualificar os par�cipantes e todos eles foram
atendidos pela companhia, conforme inclusive confirmado pelo próprio concorrente em sua peça de recurso administra�vo, portanto a alegação não
procede uma vez que nossa qualificação econômico-financeira atende ao exigido em edital em suas cláusulas do item 10.3

Comentário: A concorrente faz análises próprias que extrapolam o que determina o edital, tentando acrescentar qualificações econômicas-
financeiras ao edital que ela própria julga serem importantes e com isso chega ela mesma a suas próprias conclusões, ora, caso a empresa licitante
julgasse importante outros pontos econômico-financeiros ela os teria colocados em edital. Porém, apenas para dá o bom procedimento aos
ques�onamentos, colocamos a disposição da CASAL documentos de diversas inicia�vas avançadas para a implementação do projeto, tais
documentos estão à disposição caso a mesma julgue necessário apresentarmos, temos também a disposição da CASAL carta de pré-aprovarão de
contrato de financiamento com banco de primeira linha no valor superior a R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) concedido a
empresa SOL DO SAO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA para construção de parque fotovoltaico. Todos esses documentos, demonstram nossa total
capacidade de implementar o projeto do qual nos sagramos vitoriosos de implementar. Por questões estratégicas não iremos disponibilizar esses
documentos dentro do processo de licitação que possui diversos concorrentes, pois não somos obrigados a fazê-lo, mas eles estarão disponíveis para
consumo interno da CASAL caso requerido.

5) Ques�onamento a respeito do capital social da companhia

Resposta: O capital social integralizado da SOL DO SAO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA é de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) e está
completamente integralizado, conforme apresentado em documentação a empresa licitante, portanto a alegação não procede uma vez que nosso
capital social atende ao exigido em edital em sua cláusula 10.3.6.

6) Suposições a respeito de formação de consorcio

Resposta: O concorrente não apresenta qualquer materialidade a respeito da alegação que faz, portanto não estamos caracterizados como
consorcio e, portanto, nossa documentação apresentada está de acordo com o exigido nas clausulas do item 10.1 do edital

Comentário: O edital em suas clausulas do item 5.15 descreve condicionantes para a par�cipação na modalidade consorcio, caso �véssemos
interesse de par�cipar como consorcio não teríamos nenhum empecilho em assim o fazer, uma vez que o edital permite essa modalidade de
par�cipação, porém o concorrente, supõe que iremos procurar terceiros para montar consorcio, não sabemos de onde a mesma �rou essas
alegações, mas reforçamos a CASAL que não iremos procurar qualquer outra companhia para executar o projeto que vencemos, iremos nos mesmos
executar o projeto juntamente com os técnicos, consultores, ins�tuições financeiras e fornecedores que sempre nos apoiaram na realização daquilo
que nos comprometemos. (sic)

Desta forma, mediante as contrarrazoes aqui apresentamos pedimos que a senhora pregoeira e estancias superiores da companhia licitante,
mantenham a decisão de vencedora da empresa SOL DO SAO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA na Licitação Eletrônica nº 18/2022 uma vez que as
razões recursais apresentadas pela concorrente não possuem mérito, nem materialidade, sendo apenas alegações e suposições, que conforme
apresentamos aqui, completamente infundadas e em desacordo total com o edital.

 



4. DA ANÁLISE DO MÉRITO DAS ALEGAÇÕES:

               

Antes de adentrar no mérito das alegações apresentadas pela impugnante, ressaltamos que desde julho de 2018 a CASAL não está vinculada à Lei nº
8.666/1993, tendo suas licitações e contratações regidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 e pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios – RILC/CASAL, conforme consta do preâmbulo do edital, pg. 6.

Adentrando nos méritos das alegações, informamos que a licitação é procedimento que visa selecionar a proposta que atenda todos os requisitos
do edital com o melhor preço. Além do mais, a licitação deve atender ao interesse público, consagrado em nossa Cons�tuição Federal. Nas palavras
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

No Direito Administra�vo, a licitação equivale a uma oferta dirigida a
toda cole�vidade de pessoas que preencham os requisitos legais e
regulamentares constantes do edital; dentre estas, algumas
apresentarão suas propostas, que equivalerão a uma aceitação da
oferta de condições por parte da Administração; a esta cabe escolher
a que seja mais conveniente para resguardar o interesse público,
dentre os requisitos fixados no ato convocatório[1]. 

Na mesma senda estabelece o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, em seu art.2º:

Art. 2° As licitações realizadas e os contratos celebrados pela CASAL
des�nam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar
operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento,
devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administra�va, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção
de compe��vidade e do julgamento obje�vo. (grifo nosso)

De acordo com os disposi�vos a colacionados pode-se verificar que o edital da Licitação Eletrônica nº 18/2022, atende a todos os princípios da
Licitação, conforme ar�go supramencionado e Lei Federal nº 13.303/2016. Destaca-se que para o atendimento do interesse público, a
Administração deve atender também ao princípio da eficiência e para isso, as licitações devem es�pular de forma razoável e proporcional as suas
exigências, de forma a atrair a maior quan�dade possível de licitantes para o certame, só assim atenderá ao princípio da compe��vidade. Com as
regras definidas de forma obje�va, ou seja, não gerando qualquer �po de dúvida o edital atende ao julgamento obje�vo e isonômico.  A isonomia
por sua vez é plenamente alcançada quando todos os licitantes cumprem de forma igual todas as exigências editalícias.

Primeiramente destacamos que o referido edital, no dia 07 de abril de 2022, foi publicado no Diário Oficial do Estado, no site da CASAL e no site do
Banco do Brasil, e sua sessão de disputa de preços foi marcada para o dia 28 de abril de 2022, ou seja, o edital ficou disponível para análise dos
interessados pelo período de mais de 20 (vinte) dias.

Como é sabido durante o período de publicação do edital, as empresas interessadas no certame podem realizar ques�onamentos ou até impugnar
o instrumento convocatório. A impugnação ocorre sempre que o licitante entende que o edital contém regras ou condições que violem as leis,
regulamentos, normas ou princípios. Quando o edital não sofre nenhuma impugnação a mensagem que fica para a Administração é a de que o
mercado entendeu que o edital está dentro de todas as normas legais e técnicas para a contratação pretendida. Não houve nenhum �po de
impugnação ao edital, logo, não há do que se falar em violação alguma.

Quanto à alegação da empresa ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ques�onando a recente data de abertura da
empresa declarada vencedora e consequentemente a falta de exper�se da empresa no objeto da licitação, segue posicionamento do Engº Mauro
Azevedo, responsável pela elaboração do Termo de Referência:

“Conforme foi definido no item 2.1 do Termo de Referência, quanto as JUSTIFICATIVAS NA ESCOLHA DA MODELAGEM CONTRATUAL E OBJETIVOS DA
CONTRATAÇÃO: A opção feita pela CASAL sobre o objeto deste Termo de Referência foi de Prestação de Serviços especializados de locação de 02
(dois) Sistemas de Geração Distribuída (SGD), por Minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para produção de até 24.000 MWh/ano.

A exigência de contratação de empresa consolidada no mercado com exper�se em execução, operação e manutenção de SGD, será de
responsabilidade da empresa vencedora a ser contratada, e não necessariamente isso deverá constar em seu objeto social, uma vez que, para a
CASAL, o objeto deste Edital 18/2022 é a prestação de serviços especializados de Locação de SGD que garanta uma produção de até 24.000
MWh/ano, e não de execução, manutenção e operação de SGD. Senão vejamos, o que foi definido no item 3 e seus subitens do Termo de Referência,
quanto ao ESCOPO DOS SERVIÇOS; e no Item 4 e seus subitens do Termo de Referência, quanto as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

1) Item 3.2.11 Manter, permanentemente, pessoal técnico e operacional habilitado, devidamente qualificado e capacitado para os fins do contrato,
em número suficiente à execução dos serviços de O&M, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação...  

2) Item 3.3.1 assegurar a captação dos Recursos Financeiros necessários à implantação completa dos Sistemas de Geração de energia elétrica
fotovoltaica – SGD;

3) Item 3.3.2 elaborar Projeto Execu�vo do sistema de geração de energia elétrica a ser apresentado a CASAL, em conformidade com os elementos
técnicos estabelecidos pela legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL[1], notadamente a  Resolução Norma�va nº 482, de 17 de
abril de 2012 atualizada pela Resolução Norma�va nº 687, de 24 de novembro de 2015 e Resolução Norma�va nº 786, de 17 de outubro de 2017, a
Lei 14.300/22, e o cronograma de implantação do sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica-SGD (item 3.2.8).

4) Item 3.3.3 Fornecer o pedido de estudo, com ART (Anotação de responsabilidade Técnica junto ao CREA-AL) e homologação do projeto de
Minigeração junto a concessionária de energia elétrica local –Equatorial-AL, e atender ao disposto no item 3.2.16 deste Termo de referência.

5) Item 3.4  Os serviços poderão ser financiados com recursos próprios da Contratada e/ou por meio de recursos financeiros ob�dos junto a terceiros
e/ou junto a Ins�tuições Financeiras. De consequência a Contratada é responsável pela obtenção dos recursos financeiros necessários à completa
implantação do sistema de geração de energia elétrica de modo que se cumpram, cabal e tempes�vamente, todas as obrigações assumidas pelo
contrato decorrente da Licitação a ser realizada.

6) Item 4.1.1”e” -  Comprovar a emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelo projeto da implantação do sistema SGD e, se for o caso
e em função do projeto a ser desenvolvido, e incluir a ART específica de obras civis;

7) Item 4.2.1. A Contratada deverá elaborar todos os documentos, memoriais e desenhos, necessários à aprovação dos projetos junto à distribuidora
de energia Equatorial-AL, incluindo a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA-AL.

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7953274525488941603__ftn1


8) Item 4.2.2. O projeto completo de implantação dos SGD deverá ser encaminhado previamente à fiscalização da CASAL, para pré aprovação,
estando posteriormente liberado para encaminhamento à concessionária Equatorial-AL.

Por outro lado, foi também definido no Item 3.5 as obrigações da CASAL (LOCATÁRIO), em seu Item 3.5.1 Analisar e aprovar os projetos de instalação
elaborados pela LOCADORA de acordo com o cronograma elaborado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis. Durante a fase de análise poderão ser
solicitados esclarecimentos ou correções desde que jus�ficadas.

Considerando o objeto do Edital e seus anexos, qual seja: “Prestação de Serviços especializados de locação de 02 (dois) Sistemas de Geração
Distribuída (SGD), por Minigeração de energia elétrica de fonte fotovoltaica para produção de até 24.000 MWh/ano, não há que se restringir a
par�cipação na licitação, apenas de empresas que detenham em seu objeto social a exper�se para execução, operação e manutenção de miniusina
fotovoltaica, uma vez que esses são os meios e não o fim para a finalidade do objeto a ser contratado. Sendo a empresa contratada obrigada a obter
e gerir por seus meios e riscos o objeto a ser locado, conforme todas as exigências do Edital e seus anexos.

Ademais a Empresa declarada vencedora cumpriu todas as exigências do Edital e seus anexos no tocante ao Item 11 e seus subitens da HABILITAÇÃO
- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1) Declaração de que, na data da contratação, haverá em seu quadro de pessoal, engenheiro eletricista ou de controle e automação, devidamente
inscrito no CREA jurisdicionante, para exercer a função de responsável técnico pelo empreendimento, em atendimento ao item 11.3;

2) Declaração que que apresentará para a contratação, documento comprobatório de posse do terreno onde será(ão) instalada a(s) Central(is)
Geradora(s) Fotovoltaica – CGF. Em atendimento ao item 11.4;

3) Detalhamento global da solução para os sistemas de geração de energia elétrica (SGD), em atendimento ao item 11.5.1;

4) Plano geral de implantação (sequenciamento e prazos) em conformidade com o cronograma estabelecido neste Termo de Referência, em
atendimento ao item 11.5.2;

5) Plano geral de operação, inclusive forma de leitura e acompanhamento da energia elétrica gerada, em atendimento ao item 11.5.3.”

Corroborando o entendimento exarado pelo responsável pela elaboração do Termo de Referência, Eng° Mauro Azevedo, vejamos ainda o que diz o
edital, em seu item 10, subitem 10.1, alínea “f”:

Observamos que o edital exige inscrição do CNPJ, onde conste a�vidades correlata ao objeto licitado, não fazendo qualquer menção a data de
abertura da empresa, assim, não resta dúvida que a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA, atendeu ao estabelecido no edital,
não tendo o que se falar em qualquer �po de ilegalidade.

Quanto à alegação da falta de exper�se da empresa declarada vencedora, uma vez que não tem inscrição em qualquer en�dade profissional
competente ou na cer�dão de registro no CREA e também não apresentou nenhuma CAT de execução de qualquer a�vidade similar ao objeto da
licitação, vejamos o que exige o edital para Habilitação Técnica, em seu item 10, subitem 10.2:

Observe-se que para atendimento à Habilitação Técnica estabelecida no edital, não é exigido apresentar inscrição em qualquer �po de en�dade
profissional e sim apresentar declaração que na data da contratação, haverá em seu quadro pessoal engenheiro eletricista ou de controle e
automação, devidamente inscrito no CREA. Bem como também não é exigido no edital a apresentação de qualquer �po de CAT.

Os requisitos para atendimento à Habilitação Técnica estão descritos no edital e baseados no princípio da vinculação ao Instrumento convocatório e
da Legalidade, a Pregoeira tem o dever de analisar se a empresa arrematante atendeu aos requisitos estabelecidos no edital, não podendo de forma
alguma, acrescentar/suprimir os documentos exigidos no edital.

Neste contexto, leciona MARÇAL JUSTEN FILHO:

O instrumento convocatório cristaliza a competência
discricionária da Administração, que se vincula a seus termos.
Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º, pode-se
afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja
quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento.



Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos
atos pra�cados no curso da licitação, na acepção de que a
desconformidade entre o edital e os atos administra�vos
pra�cados no curso da licitação se resolve pela invalidade
destes úl�mos. Ao descumprir normas constantes do edital, a
Administração Pública frustra a própria razão de ser da
licitação. Viola os princípios norteadores da a�vidade
administra�va, tais como a legalidade, a moralidade, a
isonomia. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos, 14ª d., Dialé�ca, 2010, p. 565).

Como destacado acima o edital deve ser observado e atendido em suas exigências, logo, não cabe em momento posterior que o licitante aponte
discordância do mesmo. Além do mais, a CASAL deve atender a todos os princípios que norteiam as suas licitações, tais como vinculação ao
instrumento convocatório, economicidade, eficiência e legalidade.

A nossa Carta Magna em seu inciso XXI, do ar�go 37, aduz que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Cons�tucional nº 19, de 1998)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, man�das as condições
efe�vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permi�rá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações....”
(grifo nosso)

Quanto aos ques�onamentos sobre a capacidade econômico-financeira da empresa declarada vencedora, segue posicionamento do membro
técnico de contabilidade, Cícero Azevedo:

“O RILC/CASAL estabelece que a comprovação da boa situação financeira seja feita de forma obje�va, por meio de cálculo de índices contábeis
previstos no instrumento convocatório. Sendo assim, foi estabelecido no edital os critérios de julgamentos dos índices de forma clara e obje�va e de
acordo com os documentos apresentados e com o que dita a Lei e o que consta no edital, a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA
atendeu as exigências editalícias, pois, não consta no edital nenhuma outra exigência de análise quanto a composição dos referidos índices. Quanto
ao ques�onamento referente ao Capital Social, o edital é específico quanto a necessidade de comprovar o Capital Social, através do Contrato Social
ou Patrimônio Líquido, através do Balanço Patrimonial. Tendo a empresa declarada vencedora comprovado o atendimento ao Capital Social mínimo
exigido no edital através do seu Contrato Social, onde consta um Capital Social de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) que corresponde a um
percentual acima do valor de 10% (dez por cento) do objeto licitado. Quanto as alegações da recorrente de que o valor que deve ser considerado é o
valor do Capital Integralizado, informamos: Para fins de aquisição pública, uma empresa pode ser avaliada tanto pelo capital integralizado, como
pelo capital a integralizar, que são figuras dis�ntas do ponto de vista jurídico e contábil. Porém, a Lei Geral de Licitações, não faz essa dis�nção. Há
farta jurisprudência do TCU a respeito da temá�ca: “O Acórdão 1871/2005-Plenário, ao analisar situação análoga, em que o órgão exigia
comprovação de capital integralizado, reafirmou a jurisprudência deste Tribunal, de que são indevidas exigências de habilitação que não estejam
expressamente previstas na Lei. Não se pode exigir comprovação de o capital estar integralizado, uma vez que esta exigência não consta da Lei.
Dessa forma, deve ser efetuada determinação a respeito.” Portanto, fica claro que a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA
atendeu a exigência do edital quanto a comprovação do Capital Social, uma vez que deveria comprovar 10% (dez por cento) do valor de referência
do objeto licitado, ou seja, comprovar o valor de R$ 1.133.497,20 (um milhão cento e trinta e três mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte
centavos) e a empresa dispões de um Capital Social de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).”

Corroborando o entendimento exarado pelo membro técnico contábil, Cícero Azevedo, vejamos o que diz o edital, em seu item 10, subitens 10.3.2,
10.3.3, 10.3.4 e 10.3.6:



Cumpre destacar que a Lei nº 13.303/2016, que a Lei de Responsabilidades das Estatais, é ampla sobre a questão da Capacidade Econômica, não
detalhando pormenorizadamente quais os documentos as estatais devem exigir, vide art.58 “in verbis”: 

Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a par�r
dos seguintes parâmetros:

I - exigência da apresentação de documentos aptos a
comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da
contração de obrigações por parte do licitante;

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou
economicamente relevantes, de acordo com parâmetros
estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;

III - capacidade econômica e financeira;

IV - recolhimento de quan�a a �tulo de adiantamento,
tratando-se de licitações em que se u�lize como critério de
julgamento a maior oferta de preço.

Contudo, o Regulamento Interno de Licitações Contratos – RILCC da CASAL, faz o detalhamento do ar�go supracitado, vide art. 48: 

Da Qualificação Econômico-Financeira

Art. 48 A documentação rela�va à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á:

I -apresentação de balanço patrimonial do úl�mo exercício
social já exigível na forma da lei.

§ 1°A comprovação da boa situação financeira da empresa
será feita de forma obje�va, por meio de cálculo de índices
contábeis previstos no instrumento convocatório e
devidamente jus�ficados no processo administra�vo da
licitação, vedada a exigência de índices e valores não
usualmente adotados.

§ 2°A exigência constante no § 1° limitar-se-á à demonstração
da capacidade financeira do licitante com vistas aos



compromissos que terá que assumir, vedada a fixação de
valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucra�vidade.

§ 3°A CASAL, nas compras para entrega futura e na execução
de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento
convocatório, a exigência patrimônio líquido mínimo, como
dado obje�vo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garan�a ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 4°O valor do patrimônio líquido a que se refere o § 3° não
poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor es�mado da
contratação, devendo a comprovação ser feita rela�vamente à
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admi�da a
atualização por índices oficiais.

Destacamos que a própria empresa recorrente, admite que a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA atendeu aos requisitos
estabelecidos no edital e por vezes até com índices superiores ao exigido no edital, porém alega que esses fatores seriam insuficientes para
comprovar a capacidade econômico-financeira da empresa.

Ora, como já destacamos acima, após a publicação, o edital deve ser observado e atendido em todas as suas exigências, seria completamente ilegal
que no momento da avaliação dos documentos da empresa arrematante a Pregoeira fizesse acréscimo e/ou supressão de condições não previstas
no edital. Assim, uma vez que a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA atendeu aos requisitos estabelecidos no edital, não há o
que se falar em qualquer ato ilegal.

Destacamos ainda que as regras e condições que irão nortear o processo licitatório são definidos pela Administração, no caso da Companhia,
sempre regidos pela Lei nº 13.303/2016 e pelo RILC/CASAL, não cabendo ao licitante apontar quais documentos seriam relevantes para CASAL exigir
das empresas que buscam a habilitação nos certames.

Ressaltamos mais uma vez que o edital ficou publicado e à disposição para análise dos interessados por um período superior a 20 (vinte) dias e não
houve qualquer �po de pedido de impugnação, o que leva a conclusão que as empresas interessadas no objeto licitado, concordaram com os
termos estabelecidos no edital, não cabendo após o certame que as empresas apontem discordâncias dos termos estabelecidos no edital.

 

5.  DA DECISÃO DO RECURSO:

 

Levando em consideração os argumentos fá�cos e jurídicos apresentados e, principalmente, o princípio do interesse público, da legalidade, da
eficiência e da vinculação ao instrumento convocatório, decidimos por manter a decisão proferida no dia 16.05.2022, permanecendo como
vencedora da Licitação Eletrônica nº 18/2022 – CASAL, a empresa SOL DO SÃO FRANCISCO II ENERGIA SOLAR LTDA, por ter atendido a todos os
requisitos do edital em epígrafe e ter apresentado percentual de desconto superior ao percentual mínimo estabelecido no edital pela CASAL.

 

É o parecer, S.M.J.

 

[1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 326.
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