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' Construtora EABM SJCampos EIRELI 

ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM -SP 

Ref.: 
TOMADA DE PREÇO 004/2020 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO Nº 007/2010 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO ESCOLA AMADOR GALVÃO CESAR, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÓES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

CONSTRUTORA EABM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.653.047/OOO1-66, 

estabelecida Avenida Cassiano Ricardo, nº 601, sala 61 e 63, Parque Residencial 

Aquarius, no município de São José dos Campos-SP, por seu representante legal, Sr. 

Eduardo Augusto Baptista Martinelli, portador da cédula de identidade nº 63687308- 

00 e inscrito no CPF nº 007.702.759—07 infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro 

na alínea “ a do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 l 93, à presença de Vossa 

Senhoria, & fim de interpor CONTRARRAZõES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA 

CONSTRUÇÓES EIRELI, contra os fatos narrados no documentos a seguir: 

CONSTRUTORA EABM MPOS EIREEL 
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! — DOS FATOS SUBJACENTES 

Acudindo ao chamamento desSa Instituição para o certame indicado, 

a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. 

A empresa está no ramo de serviços de engenharia desde 2007 e 
desde então vem participando de procedimentos licitatórios sem qualquer fato que a 

desabone. 

No dia 26 de março de 2020, no horário aprazado para iniciar os 
trabalhos de julgamento da licitação supracitada, o representante legal da empresa 

protocolou invólucros de habilitação e proposta cómercial. 

No entanto, a douta Comissão de Licitação abriu os invólucros de 
habilitação e a mesma decidiu suspender a Sessão Pública para analise técnicas dos 
apontamentos registrados e julgamento de toda documentação de habilitação. 

No dia 17 de abril de 2020, após análise da documentação 
apresentada a Comissão de Licitação inabilitou todas as empresas participantes e 

também a recorrente por não ter comprovado o subitem 11 do item 9.1.3 do edital. 

Tal fato acarretou a aplicação da prerrogativa do Art. 48, êBº da Lei 

de Licitações, abrindo prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação, ou seja, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as 
propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 

oito dias úteis para a apresentação de nova Mmentaçgo ou de ou_tras propostas 

escoimªdas das causas referidas neste artigº, facultada, no caso de convite, a 

redução deste prazo para três dias úteis. 

COíâSTRUTORA EAê JCAMPU: Link.»: 
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Assim, resta claro que o dispositivo tem como objetivo “resgatar” 

uma licitação potencialmente fracassada, em razão da exclusão de todos os licitantes, por 

meio da oportunização de apresentação de documentação regularizada, sem os vícios, 
que causaram a inabilitação ou desclassificação no primeiro momento. 

Tal medida consagra os princípios da celeridade e economia 

processual, ao dar seguimento ao procedimento ao invés, simplesmente, de iniciar uma 

nova licitação descartando a anterior. 

Ocorre que a recorrente foi inabilitada somente pelo não 
cumprimento do item 9.1.3, subitem 11, o qual foi sanado pela apresentação tempestiva 

de nova documentação. 

Quanto aos argumentos da empresa EDE TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA CONSTRUÇÓES EIRELI não deve prosperar. 

Inicialmente, cabe breve explanação sobre a qualificação técnica 
para fins de habilitação em licitações. 

A qualificação técnica está disposta no art. 30 da Lei nº 8.666/93, 
,que, em seu inciso II, dispõe que a referida se limitará a: 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 

CGàªSTRUi—ORA EABM .. QMPÚS tmcLI 
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Costuma-se dividir a qualificação técnica em duas modalidades. A 

primeira é a Qualificação técnico-profissional, que diz respeito a comprovação pela 

licitante de que dispõe, para a execução da obra ou serviço, de profissional especializado 

e com experiência anterior comprovada em objetos de características assemelhadas ao 

do que está sendo Iicitado. 

Enquanto a segunda é & Qualificação técnico-operacional, a qual 
se refere à capacidade da pessoa jurídica em desempenhar o objeto, demonstrando 

possuir aparelhagem, pessoal e demais elementos materiais para a execução da obra ou 

serviço. 

Pois bem, ocorre que especificamente no edital da Tomada de Preço 
004/2020, a Prefeitura de Potim, exigiu a comprovação de capacidade técnico-profissional 

quanto técnico-operacional por meio de atestados de experiência anterior fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, diferindo somente na exigência dos 
registros dos mesmos nas entidades profissionais competentes, nos moldes do 5 1 º, do 
art. 30, da Lei de Licitações. 

Para que seja melhor compreendida a questão, é válida a 
transcrição dos dispositivos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se—á a: 
(...) 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
(---) 
5 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será 
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
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profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I — capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazºs 
máximos; 
Il - (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) (Destacamos) 

Observe que o dispositivo, pela leitura combinada entre 5 1ª e inc. I, 

é bastante claro ao prescrever que a comprovação por atestados registrados em 
entidades profissionais se restringe à ªcitaçgo técnico-profissionaL o que não foi o 
motivo da inabilitação da recorrente, não podendo ser questionado em recurso pela 

empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA CONSTRUÇÓES 
EIRELI. 

No Edital da Tomada de Preço 004/2020, o item 9.3.1 exigiu a 

seguinte documentação para comprovação de Qualificação Profissional. 

9.1.3 — Qualificação Técnica/Operacional 
a) Qualificação Operacional _ 
a1) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta 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 execução de 
serviços de características semelhantes, de complexidade 
tecnológica e operacional equivalentes aos licitados, nos 
quantitativos mínimos abaixo indicados: 
1. COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% 
PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS. 
TOTAL: 150,65 m3 - Mínimo: 75,32 mª (Sumula 24 TCESP). 
2. ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA. 
TOTAL: 260,95 kg - Mínimo: 130,47 kg (Sumula 24 TCES 

CONSTRUTORA EAS ”CA.-“4905 “&:q 
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3. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) 
ESP.NOM 15 CM. 
TOTAL: 142,28 rn2 - Mínimo: 71,14 m2 (Sumula 24 TCESP). 
4. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 
COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO. 
TOTAL: 1.046,64 kg - Mínimo: 523,32 kg (Sumula 24 TCESP). 
5. TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 
INCL CONEXÓES. 
TOTAL: 90,00 m - Mínimo: 45,00 m (Sumula 24 TCESP). 
6. CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - 
CORTE 0,50 M. 
TOTAL: 93,52 m - Mínimo: 46,76 m (Sumula 24 TCESP). 
7. FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA. 
TOTAL: 74,87 m2 - Mínimo: 37,43 m2 (Sumula 24 TCESP). 
8. IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 
CONTENDO HIDROFUGO (EMBASSAMENTO) 
TOTAL: 110,48 m2 - Mínimo: 55,24 m2 (Sumula 24 TCESP). 
9. REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E 
PINTURA ACRILICA. 
TOTAL: 689,10 mª - Mínimo: 344,55 m3 (Sumula 24 TCESP). 
10. CERAMICA ESMALTADA 1OX1OCM - BRANCO, AREIA, BEGE, 
OCRE, CINZA. 
TOTAL: 265,10 m2 - Mínimo: 132,55 m2 (Sumula 24 TCESP). 
11. PISO DE ALTA RESISTENClA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM 
PRETO/CiMENTO COMUM. ' 
TOTAL: 535384112 - Mínimo: 262,19 mºz (Sumula 24 TCESP). 
12. PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO 
MECÃNlCO E=8CM (CALÇADA EXTERNA) L=1,50M. 
TOTAL: 152,20 m2 - Mínimo: 76,10 mº (Sumula 24 TCESP). 
13. TINTA LATEX STANDARD. 
TOTAL: 982,74 mª - Mínimo: 491,37 m2 (Sumula 24 TCESP). 

A empresa questiona em recurso que a recorrente não comprovou 

por meio de atestados devidamente registrado da Construtora & Incorporadora Zanini 
SJCampos Ltda e Lessa Instalações e Montagens Ltda — EPP, onde claramente o 

edital exige apenas a comprovação por meio de “Prova de aptidão para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

desta licitação, por meio da apresentação de Atestado ou Certidão expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou pn'vado, necessariamente em nome do licitante, 

comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de complexidade 

tecnológica e operacional equivalentes aos licitados, nos quantitativos míni 

indicados” 
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Caso a Comissão de Licitação acate a recurso apresentado estará 
incorrendo em ato manifestamente ilegal, visto que não há previsão no edital exigindo que 

3 Capacidade Técnica Operacional deveria estar registrados no órgão competente. 

Para comprovação de qualificação operacional de acordo com a 

empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA CONSTRUÇÓES 
EIRELI, os atestados deveriam ser emitidos em nome da pessoa jurídica devidamente 

registrados nos órgão competentes, ou seja, deveriam os mesmos estarem acervados, 

contradizendo não só a Lei de Licitações como também normas técnicas co Conselho 

Federal de Engenharia. 

0 CREA editou a Resolução 1.025 de 30 de Outubro de 2009, 

dispondo sobre o Manual de Procedimentos Operacionais, com objetivo de subsidiar a 
aplicação dos procedimentos e critérios fixados pela Resolução nº 1.025, de 30 de 

outubro de 2009, propiciar a uniformidade de ação no âmbito do Sistema Confea/Crea e 

evitar multiplicidade de interpretação dos dispositivos voltados à implantação da nova 
ART e acervo técnico. 

De acordo com o edital, os licitantes deveriam comprovar a 

qualificação profissional por meio de “Certidões de Acervo Técnico - CA T's, emitidas pelo 

CREA ou CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução 

dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da 

Súmula nº 25 do TCE-SP, na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a 

comprovar experiência em serviços de mesmas características às do objeto desta 

licitação, ou seja, Execução de Obras de Reforma e/ou Construção.” 

Salientamos que a recorrente foi inabiltiada somente pela não 

comprovação do item 9.1.3, subitem 11, sendo que as demais comprovações para 
habiltiação da empresa não foram questionadas e não poderão ser objeto de r urso ou 

posterior inabilitação. 

CONSTRUTORA EAâ JCAMPOS mal 
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Com a apresentação da nova documentação a empresa comprova 

além do exigido no edital a capacidade técnica para executar o objeto em perfeita 

consonância com o edital e seus anexos, cqnforme julgamento inicial da Comissão de 
Licitação. 

|| —AS RAZÓES DA IMPROCEDENCIA DO RECURSO 

A Comissão de Licitação ao considerar o recurso da empresa EDE 

TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA CONSTRUÇÓES EIRELI sob o 

argumento acima enunciado incorrerá na prática de ato manifestamente ilegal. 

Conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de 

habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica 

dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e 
aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. 

No edital exige-se que para a comprovação de Capacidade Técnica 

Operacional, a licitante deveria apresentar “Prova de aptidão para o desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta 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 execução de serviços de características semelhantes, de complexidade 

tecnológica e operacional equivalentes aos licitados, nos quantitativos mínimos abaixo 

indicados” 

A recorrente comprovou a capacidade técnica de “execução de 

serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional 

equivalentes aos licitados”, inclusive apresentou atestado de capacidade técnica emitido 

pela Prefeitura Municipal de Potim, que poderá em simples diligência a compr vação da 
exigência editalicias. ' 
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Na capacitação técnico-operacional, a experiência a ser verificada é 

a da pessoa licitante, devendo comprovar, enquanto organização empresarial, sua 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

Não obstante o silêncio legal, o TCU reconheceu, por meio da 

publicação da Súmula nº 263, que: 

para a comprovação da ªpacidaíe técnico-gpracional das 
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é 

legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 

mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado. 

Nessa ocasião mais recente, a Min. Relatora ponderou que a 
jurisprudência do Tribunal evoluiu “para admitir ser imprescindível à garantia do 
cumprimento da obrigação — delimitar as características que devem estar presentes na 
experiência anterior do licitante quanto à capacidade técnico-operacional” e ainda 

destacou: 

(...) é compatível com o interesse público contratar empresas e 

profissionais com experiência comprovada na execução da obra que 

se irá executar. A questão não é a exigência da comprovação de 

experiência anterior, mªs a raloabilidade dos Larâmetros 
estiºulados. (Grifamos.) 

Com todos os argumentos acima, espera-se que a Comissão de 
Licitação entenda a improcedência do recurso da empresa EDE TERRAPL NAGEM 

PAVIMENTAÇÓES ENGENHARIA CONSTRUÇÓES EIRELI. 

CONSTRWOPA Eíãb "CAMPOS z—Lã 
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||| — DO PEDIDO. 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado improcedente o 

recurso interposto pela empresa EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÓES 

ENGENHARIA CONSTRUÇÓES EIRELI e provido a presente contrarrazões de recurso, 

com efeito para que, admita-se a habilitação da recorrente na fase seguinte da licitação, já 

que habilitada a tanto a mesma está. 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

São José dos Campos, 26 de maio de 2020. 

.: . gif,:- 

zªâêãããâ?êâãâãluã 

Eduardo ugusto Baptista Martinelli 
Proprietário 
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