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TERRAPLENAGEM 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente Julgadora de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim - Estado de São Paulo. 

TOMADA DE PREÇOS N º 005/2020 — PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N º 

060/2020 — EDITAL N º 01212020. 

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura urbana nas Ruas 
Antonio 0. Portes, Rua Luiz D. Castro, Rua Pedro Andrini e Rotatória Orlando E. Fernandes, 
conforme as especiticações constantes do Edital e seus anexos. 

EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA CONSTRUÇÓES ElRELI., 
licitante e doravante recorrente, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n º 
57.805.087/0001-91, estabelecida e com sede na cidade de Peruibe, Estado de São Paulo, na 
Rua Roberto Longhi, n º 196, bairro: Jardim Caraminguava, CEP: 11750—000, por meio de seu 
procurador que ao tinal subscreve, vem, com o devido acato e respeito, às presenças de 
V.Senhoria e r. Serventia, interpor o presente recurso administrativo contra a r. decisão da Douta 
Comissão Permanente Julgadora de Licitação na fase de habilitação de licitantes da Tomada de 
Preços n º, 005/2020, com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir articulados. 

Ocorre que a recorrente não concorda com a habilitação da empresa C.B.T.S. 
COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO ElRELl EPP, razão pela qual vem 
apresentar seu recurso administrativo, com base no artigo 109, I, “a”, da Lei Federal n º 8.666/93. 
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TERRALENAGEM 
RECURSO ADMINISTRATNO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA 

Conduz a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICÍPIO DE POTIM, a 
presente TOMADA PREÇOS N º 005/2020, que tem por objeto “Contratação de empresa para 
execução de obra de infraestrutura urbana nas Ruas Antonio 0. Portes, Rua Luiz D. Castro, Rua 
Pedro Andrini e Rotatón'a Orlando E. Fernandes, conforme as especificações constantes do Edital 
e seus anexos.”. 

As normas foram estabelecidas no corpo do edital de TOMADA PREÇOS N º 005/2020, 
tendo a ora recorrente, apresentado a devido tempo e forma os documentos exigidos para sua 
habilitação. 

Acontece que, em 12/03/2020, em decisão dessa Douta Comissão Julgadora na Sessão 

de julgamento de habilitação considerou habilitada a licitante C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA 
DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP 

DOS FATOS 

De acordo com o Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras condições 

de participação, com destaque o subitem 9.1.3 — Qualificação Técnica/Operacional; a) 

Qualificação Operacional a.1) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da 

apresentação de Atestado ou Certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

necessariamente em nome do licitante, comprovando a execuªo de serviços de 

características semelhantes, de complexidade tecnológica e cªracional eguivalentes, nos 

quantitativos minimos abaixo indicados: 

De forma a comprovar experiência em serviços de mesmas características do objeto desta 

licitação e que façam explicita referência a execução dentre outros dos seguintes serviços: 5 — 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM A O ASTM-A36 SEM PINTURA. 

TOTAL: 377,06 KG — Mínimo 188,53 m. (Súmula 24 TCESP). 

Em análise aos projetos de execução folhas 05 e 06 Eca claro que o subitem 9.1.3 numeral 

5. evidencia a comprovação de fornecimento de suporte (totem) com flange inferior e superior e 

braço para afixação de placas indicativas estruturas estas confeccionadas em cha as em a o 

confom'le exigências da ABNT . 
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TERRANPLEAGEM 
Cabe também salientar, que a empresa C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS 

E SANEAMENTO EIRELI EPP, apresentou Acervo Técnico, onde consta ARMADURA EM Aço 
CA-50, destinada à fundações de concreto. 

Senhores Julgadores, é certo que a empresa C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE 
TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP, não comprovou de forma escorreita a sua Qualificação 

Técnica na forma exigidano edital licitatório uma vez que trata-se de estrutura em aço para 

confecção de caixas de concreto, ou seja, totalmente diverso da estrutura que a Prefeitura 

Municipal de Potim pretende adquirir, conforme detalhado em Projeto Executivo que faz parte 

integrante do edital. Profissional Autônomo, detentor do Acervo Técnico apresentado pela mesma 
deixou de apresentar 

Incorretamente, entendeu a ilustre Comissão de Licitação, que os documentos 

demonstrados pela licitante cumpriram as exigências de que se cogita. 

O Município pretende contratar empresa para realização de importante beneficio à sua 
população e como tal, toma todas as medidas permitidas em Lei para consecução de suas 

obrigações, convocando-se através de edital licitatório, devidamente publicado nos órgãos oficiais 

de imprensa, aquelas interessadas que sejam aptas, mediante comprovação de regularidade 
documental e financeira á consecução do objetivo almejado. 

Desta forma, tem o Executivo importante instrumento que o auxilia neste intuito, qual seja, 
o procedimento licitatório. 

Segundo definição dada por Celso Antonio Bandeira de Mello, licitação é o grooedimento 

administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, 
realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusive 

de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na 

apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de 

parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados.” (destacou-se). 

Desse conceito, verifica-se a indispensabilidade da confecção do instrumento convocatório 
para a realização do certame, denominado por Hely Lopes Meirelles como “lei interna da 

licitação”, que traz as regras regedoras do certame, vinculando a Administração Pública e os 

concorrentes. & 
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DAS RAzõEs 

Ínclitos Senhores, se sabemos que o Edital, a luz do princípio do procedimento formal e 
melhor doutrina faz regra entre as partes (Administração Pública e Particulares Licitantes), deve o 
Óggão Contratante, seguir deten'ninagão prévia por ele mesmo exigido. 

Primeiramente, retome-se que por Edital de Licitação entende-se ser o instrumento 
vinculatório entre a administração pública e o particular (licitante). 

Trata-se do principio do procedimento formal, ou seja, a licitação está vinculada às 
prescrições legais que regem em todos os seus atos e fases. Não só a Lei, mas regulamentos, 
instruções competentes e 0 EDITAL pautam o procedimento da licitação, vinculando a 
Administração e os licitantes a todas as suas exigências, desde a convocação dos interessados 
até a homologação do julgamento, e conseqiientemente do contrato. 

' O edital de Licitação Pública que traz as regras regedoras do certame vinculando a 
Administração Pública e os concorrentes, é claro em seu subitem 6.10.1.3.1, combinado com a 
Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quando exige a capacitação técnica de 
obras de características semelhantes e, no caso em tela são bem diferentes tais 
características, eis que aplicam-se em situações diversas. (grifo nosso). 

Segundo Celso Spitzcovsky, surgindo o Edital como lei interna das licitações, a partir do 
instante em que suas regras se tornam públicas, tanto a Administração quanto aos licitantes 
estarão a elas vinculados. Dessa forma, nem o Poder Público poderá delas se afastar, 
estabelecendo, por exemplo, um novo critério de julgamento, nem os particulares participantes do 
certame poderão deixar de apresentar documentos na forma exigidas, lançando mão de 
subterfúgios não estabelecidos no Edital (2003, p. 182). 

Nesse sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 
Pela licitação, a Administração abre a todos os interessados que se sujeitam às condições 

fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de apresentação de proposta. Quan? 
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Administração convida interessados pela forma de convocação prevista na lei (edital ou carta- 

convite), nesse ato convocatório vêm contidas as condições básicas para participar da licitação, 

bem como as normas a serem observadas no contrato que se tem em vista celebrar; o 

atendimento à convocação implica a aceitação dessas condições por parte dos interessados. 

Daí a afirmação segundo a qual o edital é a lei da licitação e lei do contrato. 

Nem a Administraª'o pode alterar as condições, nem o particular pode apresentar propostas ou 

documentªªí'o em desacordo com o exigigo no ato de convocação. sob pena de desclassificagªo 

ou inabilitaª'o, respectivamente. (Di Pitero, Maria Sylvia Zanella -— Direito Administrativo, Editora 

Atlas Jurídico). (grifos nosso). 

Por frm, a manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça, na Apelação Civel n º 
961 .191.5/7-00: 
“Não se trata de formalismo inútil. A se permitir fosse relevada a exigência do edital, isto traduziria 

quebra do trato, igualitário, que há de ser observado, em caráter absoluto, entre participantes do 
procedimento licitatório. Se de todos exigiu-se o atendimento da regra editalicia, não seria 

possivel o favorecimento de determinada concorrente.” 

Portanto, a Comissão instalada para licitação deve, com base nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, verificar edital, com vistas a proceder à habilitação ou 

inabilitação da empresa concorrente. 

Entendemos que: Não é possível à Administraª'o utilizar-se do principio da razoabilidade, 

desprezando o pincipio dª vinculaª'o ao edital, deixando de exigir alguns documentos 

estipulados no edital como obrigatórios para tins de habilitação. 

A fase de habilitação visa aferir se a pessoa interessada em contratar com a Administração 

preenche os requisitos e as qualificações para a adequada execução do objeto licitado, tem por 

fim garantir a adimplemento das obrigações firmadas no contrato administrativo. Essa fase é de 

observância impositiva, devendo o agente público reclamar documentos conforme o objeto 

licitado, conforme indica o Manual de Orientações Básicas das Licitações e Contratos do Tribunal 

de Contas da União. 
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TERRAPLENAGEM 
Sendo assim, as empresas que deixaram de comprovar sua regularidade deverão ser 

inabilitadas a prosseguir no certame, conforme estabelece o próprio edital licitatório Tomada e 

Preços n º 005/2020. 

Dessa forma, a Comissão instalada para licitação deve, com base nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, verificar que os documentos apresentados não atingem os fins 

colimados pelo edital, reformando sua decisão e promover a inabilitação da empresa EOSENl - 

EMPRESA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ITAPETININGA EIRELI EPP. 

DO PEDIDO 

Diante do exposto, nas razões precedentes aduzidas, requer—se o provimento do presente 

recurso, com efeito, para que seja reformada a decisão em apreço, declarando-se a empresa 

C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP., inabilitada a 

prosseguir no pleito. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer que essa Douta Comissão Julgadora de 

Licitação mantenha e confirme sua decisão e, na hipótese não esperada disso ocorrer, faça este 

subir devidamente informado, a autoridade superior, em conformidade com o 5 4 º, do art. 109, da 

Lei n º 8566/93, observada ainda o disposto no 5 3 º do mesmo diploma legal. 

Termos em que, ' ,“ N 
Pede Deferimento, ' 

MAURICIO JAQ RES DOXPRADO 
procurador “ 

RG n º 7.739.198iç - Sªki—'ª'” 
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