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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA DE
LICITAÇAO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 20'
REGIÃO

Ref: Pregão presencial n" 001/201,8

TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, já qualificada nos autos, vem, com base nas disposiçòes da Lei
4", XVII e iegislação cotreÌata, âpÍesentâÍ
Federal no 10.520 /2002

^rt.

apresentado pela
Licitante BANDEIRA DE MELO & BARBIRATO contra a decisão que habiÌitou a
ora Recorrida, por supostas violação a itens do edital no que diz respeito à habilitação, o
que passa a expor a segúr:

1- DOS FATOS
Trata-se de licitação na modaüdade de pregão presencial, que tem poÍ !o
objeto a contratação de serciços jurídicos, cuja abertura das ptopostas se deu no dia
c
'ú
26/04/201,8.

Na ocasião, após abertuta das propostas, verificou-se que o meÍloÍ pÍeço
foi apresentado peÌa empresa PORTELA ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo se
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iniciado os lances vefbais, onde novamente o melhoÍ pfeco foi ofertado pela refeddaempÍesa.

Âberto o envelope da documentação cle habiììtação, esta comissão analisou
os documentos apresentâdos pela rcledda ücìtante, após o cÌue declarou-a habilitada e
vcncedoLa do cettame.

Contra esta decisão as duas outÍas Ìicitantes âpÍesentâÍâm recuÍso, os quâis
foram ptovidos para declanr a Licitante PORTEI-A ADVOGADOS ASSOCIADOS
inabi[tada.
Passou-se então à anáhse da segurda colocada, ora RecoÍÍida, tendo a
comissào considerado-a habilitada. Assim, as outras dr-Ìas hcitantes manìfestaram
interesse Cm ÍecoÍt'ef e âpresent ltm sulS rlzòes, sCndO o IecufSO que OÍâ Se respOndC
tundamentado no suposto não atendìmento da quaÌìficaçào técnica e financeita.
Data Maxima Venìa, nào meÍece provimento o ÍecuÍso da referida LicitarÌte,
à Ìuz das razões de fato e de direito a segúr delineadas:

2.

MERITO

2.1. QUALIFICAÇÃO

OS

TECNICA

- ATENDIMENTO A TODOS

ITENS DO EDITAL-DIVERGENCIADE CNPJ

exaustiva transcrição sobte a necessidacle de
comprovação de aptidão técnica para execução de cleterminado objeto contratual. A

,\

Recortente

faz

delesa da atgumentacào em questão chega a ser desnecessária, visto que não há qualquer
menção da comissào Licitante, ou mesmo da Recorrida em aÍìtmar que a comprovaçào
da aptidão técnica seria desnecessária.
CJ
_õ

Toda a tese da Recorrente se funda na a+Ìumentâçào de que â aptidão N
c
tec ca n20 foi comprovada, pois os atestâdos apresentados âpontavâm CNPJ distinto 'ú
do CNPJ da Iicitante clecÌarada vencedora,
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conforme será demonsttado a scguir, não existe quaÌquer vioÌacão ao cdital
nestc ponto, mâs zntes de tccer cluaìquer argumentaçào, mister o esclarecimento da
duaüdade de CNPt's.

O CNPJ n" 09.65,tr.558/0001-65 arualmente

atende peÌâ razão social de
N{arcio Nloraes Advocacia SS, porém, quando de sua criacão tinha como razão social
Tuma & Motaes Advogados Àssociados.
Referìda empresa já possuiu variado quadro societário, potém na maior
parte do tempo seus sócros loram Nlarcio Augusto NÍouta dc Nloraes, Marcio pinto
NÍartrns Tuma e Nicolle. souza da Silva Scaramu zzini rores. A empresa clispunha
incÌusive de fìliaÌ na cidade de ÌManaus.

Àpós, os sócios em questão decidiram scpataÍ se, havendo a retirada da
sociedade dos advogados N{arcio Pinto NÍartins Turna e NicoÌle Souza da Silva
Scaran-ruzzini rorres, que lundaram o escrìtório Tuma,'I'ortes & Âdvogarlos Associados
Scrciedade de .\d'ogados, com o GNPJ 22.481.681 /000L-6i na cidade de NÍanaus,
havcndo aincla scde em Be1ém, que coÍìta com CNpJ diverso.

Feito este esclarecimento, passa-se a argumentação de cunho jurídico. A
Recorente ceÍÌtÍa todã suâ atgumentação na afirmação de que a Recorrjda teria
apre sentado atestados

com CNPJ diverge nte do seu.

Porém, esquece a depoente de analisar

a

previsão contida no editaì:

6.3.3.2. Compro\,:ìção dc apLicião p;Lra descmpenho de atividadc
pertinente e compativel em caraìclcristictÌs, quantidades c p.azos com o objcto
cia licitaçâo, atrâvés de atesrados rìe Cap;:crclarìe Tacnica, (:mitjclo por pcssoa

juriclica

dìreito público ou privado, complovando a prestaçáo dos sen,i(:os
ânâiogos ou simìlares ao objeto idcntilìcado Ììo tcftno de refercncra ancxoÌ por
parte da sociedade ôu por pârte dos socios integrantes da pessoâ juridica.
i
<1e

o.)

Curiosamente, não menciona a Recorrente que o editaÌ atrìbuiu duas
formas de comprovacão da capacidade técnica: a) através de atestâdo emitido por pârre
da sociedade, ou b) por pare dos sócios.

L
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Ou seja, a capacìdade tócnica tanto podc set comprovada através do CNP)
como pela pessoa dos sócios. Notc se que essa possìbilidade ó totalmente justificada em
caso de contratação de escritório de advocacia.

Isto poÍque as sociedades de advocacia são sociedades suìt generìs, chamadas
unipro fìssionais, ou seja, não são sociedades empresariais comuns. São socìedades em
que o exercício da atividade é feita pelos profissionais (sócios, empregados ou não) que
são l-rabilitados ao exercício da mesma atìvidade e pÍestam sen/iços de forma pessoal, em
nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal.
Assim, o ser-viço é prestado de fotma pessoal pelo próprio sócio, e acluele
que presta o ser-viço também responde por eÌc de forma pcssoal. Ìsto justìfica incÌusive o
enquadramento diferenciado nâ seâÍâ tributária dos e scrìtór'ios de advocacia.
Logo, a capacidade técr"rica, confotme expressâ previsão do edital, pode ser
cornprovada tanto peÌa fìgura do sócicr, cono pela emptesa. Não se ttata de inovação da
Recotrida, mas de possibilidade expressa no próprio edital convocatório.

Dito isto, é de se ressaltar que toclos os atestâdos juntados confirmam a
prestacão do serviço poÍ paÍte do CNPJ 09.65,1.558/0001 65, na pessoa de seus sócros,
eíÌtre os quais estão Listados Nlarcio Pinto Martins Tuma e Nicolle Souza da Silva
Scaramuzzinì Torres. Veia-se:
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Note-se que todos os âtestâdos âcimâ confirmam que os serviços erâm E
pÍestados peÌos sócìos N{arcìo Pìnto NÍatins Tuma e Nicolle Souza da Sìlva I
Scaramuzzini Torres, que são sócios da pessoa iuÍídica cÌue paÍticipa desta lìcitaçào. :F
Evidente, poÍtanto, que a âptidão técnica foi comprovada, usândo-se de
pïefiogâtiva pÍevista no pÍópÍio edital. Situação diferente seriâ se o edital não tivesse
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pÍevisto a possibilìdade de comptovar aptidão técnica na pessoa dos sócios e a licitante
venccdora estivesse intentando fazë-lo.
Desta fotma, não há qualquet vício de legalidade, úolação âo instÍumento
convocatório, ou ao interesse público que iustifìque o provìmento das razões da
Recotrcnte.

2.1.1 ATESTADO NO CNPJ DA LICITANTE
Independente dos argumentos acima, vale ressaltar que a Recorrente ainda
âpresentou atestado em seu próprio CNPJ emitido pela Associação de Pessoal da Carxa
F,conômica FederaÌ.

r\ lÌecorrente coloca em dúvida o referido atestado poÍ sua abrangência,
pois afìrma ser esttanho que uma associação pdvada tenha atuação tão ampla Porém,
esta afìrmação só pode ser feita pot quem desconhece a atuação da instituição.
rata-se de Âssocíação sem fins lucrativos que reúne uma gama de
empregados públicos federais. Note-se que o próprio atestado é específico ao afÌrmar
que os servicos são prestados à instituição e aos seus associados.

f

Àssim, todos os meses a Recorrida, por excmpÌo, auxiüa os associados da
refenda associação na defesa de Processos DiscipÌinates, visto que são empregados
púbücos fedetaís, ou seja, são discussões que passâm direito admínistrativo ao diteito do
uabalho.

Mormente quando â causa da apuração envolve licitações e cofltratos
administrativos daquela empÍesâ pública. Muitas vezes estes pÍocessos geÍam ações de
improbidade adminisuativa. Na eventualidade de recebimento de verbas de convênios
federais, também são observadas âs noÍmas de dircìto administrativo.

Pot vezes as discussões são atinentes a acúmulo de cargos

públicos, E
desapropriaçòes, usucapião ou mandados de segurança, que sào matéÍias constitucioneis. (o
c
Em outros câsos têm-se compensações tributárias adminìstrativas ou execuções Íìscais 'ú
ôde trìbutos aos quais a associação está suieitâ.
OJ

A

atuação cível é bastante forte também. Nesta seara a Recorrida tÍâtâ dâ
elaboração de todos os contratos fìrmados, responde por demandas no júzado do-,
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coflsumidoÍ quando há associedo ou frequentldor da sede social que se sente lesado,
âçòes de cobÍança, e ainda há sempre questões assocìatìvas ligadas à representacão dos
âssociâdos, aÌteraçòes estatutádas, eleições, etc.

Isso sem faÌar nas centenas de açòes trabalhistas movidas pelos assocÌaclos
da cntidade contÍâ â CEF, cuja assessotia é fornccida pela associaçào, e ainda nls :rçòes
trabalhìstas movìdas pelos próprios funcionádos da instituição.

Como sc vê, a dúvida suscitada peÌa l{ecorrente é típica de quem não
conhece uma associaçào de emprcgados públicos fe<-lerars, e nada entendc sobte sua
hnahdacle e atuação.

Sobrc a aruação descrita no site da lìecorrida, o que se verifica já é quase
urna tentativa desesperada de encontrat aÍgumentos onde estes não existem. Evidente
que por se tÍataÍ de um site, a atuâção 1á descrita se dá de forma resumida. Isto não
sigmfÌca que dizer 100% da atuação da Recorrida se Limita ao que estiver descrito no seu
.çile.

2.I.2 ATESTADOS
COMPROVAM
ATUAÇAO
ADMINISTRATIYA E CONSTITUCIONAL INCLUSI\'E JUNTO AO
TRIBUNALDE CONTAS

À Ììecorrente insiste na afìrmação de que nào teria sido compÍova atuação
compatível com o objeto cla lìcitaçào no cìue diz respeìto a prestação de contas,
advocacia perante tribunais de contas e âssessorâmento na elaboração de editais de
licitação.

Porém, o edital emitido pela Companl-ria Docas do Pará, que confìrma
ptestacào do ser-viço poÍ pâÍte do sócio N{arcio Pinto Nlartins Tuma assim previu:
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Hidrovias da ,\mazônia
Já os atestados emitidos pela r\dministração das
ocidental, e Prefeitura do N{unicípìo de Salinópoìis, que conÍìnna atuação dos Sócios
Matcio Pìnto Matìns Tuma e NicoÌle Souza da Silva Scaramuzzini Torrcs assim
afìrmaram sobÍe o objeto do serviço prestado:
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r'u:essì

Desta forma, mâis umâ vez não há o que contestâÏ ÍÌâ compÍovâção dâ
aptidão técnìca da Recorrìda pâÍa prestação
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serviço.

BAr-ANçO PATRIMONIAT

AOS DITAMES DO

EDITAI

-

ÍNDICES

-

OBEDIÊNCIA

Recortente questiona ainda a ausência dc índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral no baÌanço apresentado pela lìecotrida. Em seu ateÍìdimento poÍ não
âpÍesefÌtaÍ os índices no balanço, este estaÍiâ fora do modelo â ser seguido e impÌicaria
na inabiìitação da Ììecotrente.

A

Primeiramente e de se ressaltar que em momento nenhum o edital
apresenrou um modelo de balanço â ser seguido (o que aliás nem seria petmitido), ".c.specificou que no balanço deveria constaÍ um itcm com os ínüces'
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Veia-se o que coÍlstou do

edital:
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6.3.4.2. A boa sitlração 1ìnanccira â que sc refere o item ar]tenor estürá
jndices de Liquidez GeraÌ (l'C)
comprotacl€Ì nrì hipò.csc de o licitzÌnte dispor de
e Sohéncia Cerâl lSCl superiorcs a

I

(um inteiro), calcuiado de acordo com a

lormula s{:guintcl
'1rr\',)

Lir. Ìr,.ìnÌe I Rcàlrzi,r( l a

l.on8,o PI i,ro

PassiYo Circulante + Exigí\'el a Longo Prazo

Ativo Tolal
sG = -- --,----,-Passi|o circulênle + Exigivel a Longo Prazo

Na verdade o edital fìxou a sua própria forma de âpulaf o índice e
ìr'rformou o vâloÍ mínimo a Set encofltledo. Ao contrátio do que âfiÍmou a RecoÍfente,
íìão e prcciso seÍ ncnhumâ contâdol paÍa chegâÍ se e este cálculo Trata-se de fórmula
matem;tica bastante simples, que quâlquel cdaflçâ na Íìo eflsiÍ1o fundamentaÌ ê capm de
:re..hz2.Í.

se o balanço âfiïmâ cluc deve se somâÍ o ativo citculante e o reâlìzável
zo e dívidir-se peÌo passivo ciÍculante e exigível a longo pÏ^zo, p^Í^ âpurar â

ora

a longo pf
Liquidez gcml

LG=2.1.46960.59+0
1..422.591,66 + 0

LC =

1,5091

O mesmo é feito com a Solvência Geral:
SG

=

2.159163.83
1.422.591,66 + 0

o
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SG= 1,5091
lìcalizávcl a 1oÍÌgo pÍ zo e cxigível a Ìongo ptâzo encontÍâm-se zcIâdos no
balanço. I-ogo, apLicada a fórmula mâtemática prevista no balânço facilmente se encofltÍa
o índice supedoÍ âo exigìdo no editaÌ. "L
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B mesmo que o índice fossc infetiot, e a comissão não fosse
reahzm conta matemática
comprovada.

A

tão simples, ainda assim

a

capaz de
ceprcid:r.'le econòmtca es tarie

Recorrente, coflvenientemente mais uma vez esquece-se de ìtem

fundamental do edital:
ó.3.4,3. As emprcsas quc ap.csentarem resultado inferìor a I (um)
em quâlquer dos indices rcferidos acima, deverão comprovat que possuem
ciìpilal minimo ou patrimônio lÍquido minimo de Ìo% (dez por cenlo) do valor
estimâdô para a contrataçâo, ou superior, por meio de Balanço Pattimonìâl ou

demonstraçõcs contábeis do úìtimo cxcrcicio, .já exigiveis e apresentados na

forma dâ lei,

vcdada

a sua substituição poÌ balâncetes ou

baÌanços

proúsórios, de acorclo com o dispositivo nô Art. 31, $ 3" da Lei 8.666/93.

Veja-se o pâtÍimônio líquido constante do balanço:
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Ora, o patrimônio Líquido de R$73ó.572,17 excede em muìtas vezes o valot
roral dâ licitaçào, não apenas 10% do vaÌot do estimado. Logo, por qualqueÍ ânguÌo que
se obserwe é patente o atendimento dos requisitos do edital Para compÍovação da
qualifìcaçào Íìnanceira.
o
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Ante ao exposto, requer-se que esta Digna Comissão de Licitação julgue
improcedente o pÍesente recuÍso, mântendo a habiütação da Recorrida TUM,)'
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TORRES

&

ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS,

nào apenâs pelos motivos já reconhecidos pela comissão, mas tâmbém peios motivos
cxpostos nestas contÍaÍrazòes, tendo em vista do juÌgamento objetivo e vincuÌação ao
cditrl.

Sem mais pâÍâ

o

momento, Ícnovamos Íìossos píotestos de estima

e

apÍeço.

Âtencìosamente,
N'Ianaus ÀN,I,04 de junho de 2018
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NICOLLE SOUZA DA SILVA SCARAMUZZINI TORRES
OAB/PA 14.839 e OAB/AM 679-A
Sócia-Administradora
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