
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES DE CONCESSÃO DE ÁREAS GRUPO A

Assunto: PARECER DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
Ref.: Licitação Eletrônica nº 134/LALI-2/SBMT/2019, cujo objeto e a "CONCESSÃO DE USO
DE ÁREA DESTINADA À CENTRO DE TREINAMENTO OU FORMAÇÃO TÉCNICA; OU
ESCOLA DE IDIOMAS; OU POLO PARA ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO, PODENDO
SER A DISTÂNCIA; OU CURSOS PREPARATÓRIOS OU PROFISSIONALIZANTES,
LOCALIZADA NO AEROPORTO CAMPO DE MARTE/SP".

1. Nos termos do item 23 da NI-6.01/F(LCT) de 16/05/2016 c/c item 11 do Edital, relatamos a
seguir análise da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação apresentados
pela empresa CFLY - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ nº 23.212.770/0001-01,
arrematante da licitação, pelo preço mensal negociado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e valor
global de R$ 297.000, 00 (duzentos e noventa e sete mil reais), incluído o Adicional de Preço
Fixo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para o período contratual de 24 (vinte e quatro) meses.

2. A verificação das condições de Habilitação foi elaborada da seguinte forma:

HABILITAÇÃO - ITENS 11.1, 11.2 DO EDITAL

ATENDE

SIM/NÃO

FOLHAS
11.1 a) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, com as seguintes
informações (Modelo - Anexo I);

 

SIM

(Fls.198/199)

11.1 b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme
modelo (Anexo VI)

 

SIM

(Fls.200/201)

11.1  c) Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, com as
seguintes informações (Modelo - Anexo II);

 

SIM

(Fls.202/203)

11. d) Comprovação do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente
registrado na Junta Comercial, ou outro (s) documento (s) expedido (s) por
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órgão oficial;

 

Não se Aplica 

11.1 e) Atestado de visita passado pela Infraero do Aeroporto Internacional de
Curitiba - Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR, em nome da licitante, de
que, por intermédio de seu preposto, visitou os locais objeto da concessão,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente no negócio, até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data
de que trata o subitem 2.2 deste Edital;

e.2)   A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita,
sendo, neste caso, necessário apresentar declaração assumindo,
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar a atividade,
bem como, se for o caso, as adequações necessárias na área sob
concessão para o pleno desenvolvimento da mesma, em conformidade
com todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

 

SIM

(FL.204)

 

11.1 f) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente
licitação. Essa exigência deverá ser atendida através da apresentação do
Contrato Social da licitante OU de cópias de documentos expedidos pelo
estabelecimento da própria licitante, tais como: notas fiscais, faturas, contratos
firmados com terceiros, etc. Tanto o Contrato Social e os demais
documentos deverão, obrigatoriamente, apresentar data de expedição
anterior a publicação do presente Processo Licitatório no diário Oficial
da União (DOU);

 

f.1) Caso a empresa licitante já possua contrato com a Infraero para a mesma
atividade do objeto da presente licitação, sem prejuízo às demais cláusulas do
Edital, o mesmo poderá ser apresentado para atendimento à alínea "f" do
subitem 11.1;

 

SIM

(Fls.205/218)

11.2.2. As empresas NÃO inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF deverão fazer a comprovação mediante
apresentação dos seguintes documentos;

 

 SICAF (Fl.
241) 

11.2.2.  "a.2" - HABILITAÇÃO JURÍDICA - ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição e posse de seus administradores;

SIM
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(Fls.205/218)

11.2.2. "b.1" - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Certidão
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum;

 

SIM

(FL.220)

 
11.2.2 "b.2)" Balanço do último exercício social, que evidencie os Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso os referidos índices sejam
iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir patrimônio
líquido ou superior a R$  20.100,00. 

 

 

NÃO 

(FLs.293/299 e
259/260 (DOC.
SICAF)

 

11.2.2. "c.1" - REGULARIDADE FISCAL - prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

 

SIM

(FL.219)

 
11.2.2. "c.2.1" - REGULARIDADE FISCAL - Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretária da Receita
Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da
licitante;

 

 

SIM

(FL.225)

 
11.2.2. "c.3" - REGULARIDADE FISCAL - Certificado de Regularidade de
Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, da sede da
licitante.

 

SIM

(FL.226)

 

 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:

3. Dos documentos encaminhados verificamos que:

3.1. Os documentos foram apresentados tempestivamente por e-mail no prazo legal de 4 (quatro)
horas, (fls. 196/235) nos termos do Edital, e os originais foram protocolados tempestivamente no
Protocolo Geral da Infraero CSAT-CAP-2019/88711 (fls.270/310).
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3.2. Foram consultados as Certidões junto ao TCU, CNDT, CNJT e  Portal da
Transparência CSAT-CAP-2019/88317 (fls. 261/262).

3.3. Foi verificado também, com base nas informações do Balanço Patrimonial da empresa 
CFLY - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ nº 23.212.770/0001-01, CSAT-CAP-
2019/88711 (fls.293/299), os índices de liquidez  e o Patrimônio Líquido da empresa, por meio
do Relatório Calculadora Financeira - SICAF  (CSAT-CAP-2019/90418) (fls.311),  de modo a
verificar o item de habilitação, constante do subitem 11.2.2. "b.2" -   QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA.

3.3.1 Desta forma, com base nas informações apresentadas, foi verificado que a empresa não
comprovou a Qualificação Econômica-Financeira, conforme exigido no subitem "11.2.1.1 b.2)
balanço do último exercício social, que evidencie os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso os
referidos índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir
patrimônio líquido igual ou superior a R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais)", tendo em vista
que as informações apresentadas no Balanço não foram suficientes para a comprovação dos
índices. Ainda, conforme previsto o Edital, caso os referidos índices sejam iguais ou inferiores a
1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir patrimônio líquido igual ou superior a R$ 20.100,00
 (vinte mil e cem cerais)", o que também não foi comprovado.

3.3.2 O Balanço Patrimonial da empresa, apresenta o valor do Patrimônio Líquido de R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais), valor correspondente ao valor do capital social  disposto na
- CLÁUSULA QUINTA do Contrato Social CSAT-CAP-2019/88315 (fls.242/255)  "O capital
social é de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), neste ato totalmente subscrito
e integralizado em moeda nacional, dividido em 999 quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 (um
Real) cada, e assim distribuído entre os sócios:". Ou seja, o valor do Patrimônio Líquido não
atende ao valor exigido no subitem 11.2.1.1 alínea "b.2" do instrumento convocatório. 

3.3.3 Registra-se ainda, que o Balanço Patrimonial da empresa  CFLY - SOCIEDADE
EDUCACIONAL LTDA - CNPJ nº 23.212.770/0001-01, não encontra-se devidamente
registrado na Junta Comercial nos termos da legislação em vigor.

3.3.4 Ainda quanto ao Balanço Patrimonial da empresa, importante registrar, que o Balanço
Patrimonial Sintético datado de 30 de setembro de 2019  (CSAT-CAP-2019/88711) (fls.
295/296) apresentado posteriormente, não foi considerado para fins de análise de habilitação,
tendo em vista não representar as demonstrações contábeis do último exercício social, e ainda,
apresenta data futura a data de abertura da licitação que ocorreu em 02/09/2019.

4. A análise da proposta de preços, comprovação de exercício da atividade e qualificação técnica
foi efetuada pela equipe técnica designada no (ATO ADMINISTRATIVO Nº CSAT-AAD-
2019/02521), a qual informou que a documentação apresentada atende ao estabelecido no
subitem 11.1 alíneas "a" e "f" do Edital (MEMORANDO Nº SBMT-MEM-2019/00182), fls.
267.

5. Diante do exposto, informamos que a empresa CFLY - SOCIEDADE EDUCACIONAL
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LTDA - CNPJ nº 23.212.770/0001-01, será inabilitada, com fundamento no subitem 11.6 do
Edital, tendo em vista a não comprovação da  Qualificação Econômica-Financeira, conforme
exigido no subitem "11.2.1.1 b.2) balanço do último exercício social, que evidencie os Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser
maiores que 1,00 (um inteiro). Caso os referidos índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um
inteiro), a licitante deverá possuir patrimônio líquido igual ou superior a R$ 20.100,00 (vinte
mil e cem reais)", uma vez que as informações apresentadas no Balanço Patrimonial não
comprovaram os índices de Liquidez exigidos no Edital,e ainda, apresenta valor do Patrimônio
Líquido Patrimônio Líquido de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais),  inferior ao
valor exigido no instrumento convocatório para fins de habilitação. Sendo assim, a empresa não
atendeu o item de habilitação referente à Qualificação Econômica-Financeira. 

 

MARCOS ALVES DE SOUZA
Presidente da Comissão

ATO ADMINISTRATIVO Nº CSAT-AAD-2019/02521
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