
HIS Engenharia

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM'

A/C. COMISSÃO PERMANENTE DE UCETAÇÓES

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMlNlSTRATiVO Nº 403/2020
EDITAL 014/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
AMPLIAÇÃO“ E REFORMA DA EMEF BENEDITO L. THOMAZ, CONFORME AS
ESPECIFICAÇõES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

REQUERIMENTO

Vimos por meio desta protocolar recurso administrativo referente ao Processo
Administrativo 403/2020, Tomada de Preço 001/2021, referente à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPIJAÇÃO E
REFORMA DA EMEF BENEDITO L. THOMAZ, Cidade de Potim —- SP.

Tremembé, 12 de Maio de 2021-

ÉG.596.339/0001-9?Í
E.  D .  DOS SANTOS - M E

30 Rua das P a l m e i r a s , 2 4 2f ª v ª  f S ª v ª — P  Bairro dos Guedes
E. D. DOS SANTOS ME CEP: 12120-000
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EDS Engenharia

A PREFEITURA MUNICIPAL DE P011M

A/C. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÓES
Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2020
EDITAL 014/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO
E REFORMA DA EMEF BENEDITO L. THOMAZ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÓES
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

RECURSO CONTRA A INABILITA ÃO

Ilustríssimo Senhor Presidente,

A E. D. DOS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
26.596339/0001-96, com sede Rua Das Palmeiras, 242 — Bairro Dos Guedes, nesta cidade de
Tremembé, estado de São Paulo, vem tempestivamente, por meio de seu representante legal
infra—assinado, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão de inabilitação, com
fulcro no inciso I, alínea “a”, do art 109, da Lei nº 8666 l 93, à presença de Vossa Senhoria, afim
de interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão desta digna Comissão de Licitações, que inabilita a recorrente que amparada
através de “vistas” ao processo realizado em 1 2 de Maio de 2021 , constatou após análise fato que
faz declinando os motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.

I— DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame Iicitaciona! supramencionado, veio a
recorrente participar com outras licitantes, pelo que apresentou toda documentação e proposta
almejando ser contratada. Ocorre que, tal assertiva encontra—se despida de qualquer veracidade
e, pelo próprio fato, & aludida tentativa de inabilitação afigura-se como ato nitidamente
improcedente, como à frente ficará demonstrado.

|| - DAS RAZÓES DA REFORMA
A decisão sob comento, merece ser reformada, porque:

A Comissão de Licitação realizou o julgamento em relação aos pontos citados durante reunião de
abertura dos envelopes, e julgou procedente o não atendimento pela recorrente ao exigido no
Edital, tal assertiva não procede e será demonstrado. Porém após “vista” ao processo constatou—
se falhas graves que impossibilitam a habilitação da empresa CONSTRUTORA EABM
SJCAMPOS EIRELI que vem abaixo esclarecer:

. EMPRESA: E. D. DOS SANTOS ME, pelo não atendimento ao Edita! referente ao Item 9.1.3, al)
- a empresa não apresentou, conforme soiicítado no item, atestado de capacidade técnica em nome da
empresa licitante, referente à execução de objeto de características semelhantes e/ou compatíveis, nos
quantitativos mínimos solicitados, para os itens 02, 03, 04, 09, 10 e 11;
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9.1.3 - Qªaiificação Técnicalºperacional
a) Qualificaçª Dªmiana!

a1)vadeaWãoparaodesenwúndeaMpainakemaúvelanm
risticas, quaiúadeseprazoscomoobietodªlalkâaçâo pormdaapreserúaçãodeAtestadoouCer—
údãoemedúompessmjuriãmdedkàombkowmvm,necessa1MemmedoãcW,
conpmvmdoaexecuçãodesemçosdecaraderísticassemªxantes, decorrylemdewcndogscae
cperamaiequwáerâesaaslicãados, nosquvmmmmabaixoirúcados.

1. DEMOUÇAO PISO GRANIUTE, LADRILHO HIDRAUUCO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE
BASE.
TOTAL: 969 59 m2 . Minho: 484 80 mº Sumuh 24 TCESP .
2. TAPUME H = 225 CH ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA
CGM LOGOTQPO.
TOTAL: 67,40 m - ' '
3. BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO ZSCM- INCL ARRANQUES.
TOTAL: 65, 00 m-  Mínimo- 32, 50 m (Sumula 24 TCESP).

5. ALVENARíA DE BLOCOS DE CONCRETO E = 19CM.
TOTAL: 54,86 m2 - Mínimo: 27,43 mª (Sumula 24 TCESP).

6. REVESTIMENTO EM PLACA CERÃMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.
TOTAL: 420,72 mº - Mínimo: 210,36 mª (Sumula 24 TCESP).
7. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIWAREIA 113 E = 2,50 CM.
TOTAL: 969.59 mº - Minimo: 484,76 mª (Sumula 24 TCESP).
8. CERAMICA ESMALT. AN'HDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PB 415 COEP. ATRiTO
MO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE.
TOTAL: 942,29 mº- Mínimo: 471.14 mº (Sumula 24 TCESP).

TOTAL: 14 00 m -  Mínimo: 7.00 m Sumula 24 TCESP .

12. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MM - INCL CONEXOES.
TCTAL: 467,00 m - Minimo: 233,50 m (Sumula 24 TCESP).
13. FORRO DE GESSO ACARTONADO [NCL ESTRUTURA.
TOTAL: 175,08 mª - Himno: 87.54 mº (Sumula 24 TCESP).
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COM LOGO'IÍPO.

— .

2. TAPUME H = 225 EM ENGASTADO NO TERRENO E MURA LATEX FACE EXTERNA

TOTAL: 67.40 m - Mínimo: 33 70 m Samia 24 TCESP).

K;“- . 7 7  V, * .V__ . -= 'a .m_ .  “.ª-__. N' - -  »... .. - - . -  - * .  - i
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Sinalização d e  segurança tais quais: barreiras necessárias (TAPUM ES CONFÓRME
PADRÃO HEINEKEN). sinais de perigo, sinais de desviº, placas, prºteções, entre

' outros que se julgarem necessários na decorrer da obra para atadímento das
? Normativas reguladoras.

, __ - _ . _ _ . _  . _ .  E
º

01 .003 . 021338110 TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS 1

ITENS DO ATESTADO DA RECORRENTE (Ref. 9. 1.3.31 -— ITEM 03l:

*; Fornecimento & muçãn de fechamento permita! com 2,49 «metros de  altura
,_ mandaram telas de Alambrado, em arames galvanizado; e postes d e  aço
; gaivanszados fixados em baldrama considerandº 02 andas sendo desta 01 abaixº do

5.4 níve! do saia e brocas de concreto para :: carreta execução. Fornecer e executar
; portões com 2,40 metros de anura Cºmida:-ando teàas de Alambrado, em arames (
" gahíanizados e pºstes de aço galvanizadas cºnforme premissas fornecidas em 5

950,00 mª
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ITENS DO ATESTADO DA RECORRENTE [Ref. 9. 1.3.a1 — íTEM 042:

!“ ”“Jªvª %, Fornecimento de materiª e execução de ahlenaria em blocos de concreto com 2
fixos assentados a prumo, com dimensão de 14x19x39£m assentados com
argamassa mista de cimento, na! e areia no traço 1-ªl :6 cm cinta: de amaraçãomas

1 vargas cunha vagas e ult':mas fiadas, executadas com bloco de concreto tipo
5.1 ; canaãeta de 14x19x39cm, assentados com argamassa 12116 & preenchidas com , mm , mº

; concreto armado com duas barras de aço cam - (ª 10,0 mm. as barras de aço
. deverão ser chumbada's nos pãiares de concreto cam adesivo base epózd, incluindo
» pintura látex aplicada mh seladora considerando 02 demãos referência Suvinil com

; cor conforme padrão da CONTRATAGA.
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9. ESMALTE EM SUPERFICE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA.

ITENS DO A TESTADO DA RECORRENTE (Ref. 9. 1.3.a1 — ITEM 09):

, “ ,  — , » - .  ”“'—f

Fornecimento & execução de estrutura metâiica contemplando pilares, vigas & terças,
!

: ;
3 7.1 conforme projeto básica. Considerar pintura epóxi cor MUNSELL 6.5 etela anti ! 44280 00 Kg ;
g ; pássaros. i :
Í ' .- 4

Fornecimento e execução de estrutura metãiica de fechanento contempiando

;.j eletroesta'tica em cor à ser definida asia Heineken incluíndo. montantes, rufos &
elementos de  "não em aço carbono,

? 7.3 pilares, wgas & terças, cunhmne projeto básico. Considerar pintura epóxi cor : 7872,00 Kg
: MUNSELL 6,5 e tela anti pássaros. : Í
! . A - -  , - ___—___. ,_ ___ - .

Fornecimento e execução de fed'xamento lateral considerando telha simples É [ &
7'4 5 trapezoidal perfil metálico TR—40 com espessura de O,65 mm pré pintada com pintura % 98,40 | nº ,

:i ||

PB__2_- Fornecimentº de matem! e mão de obra para inshtaçãn de Pºrtão de Aço
gaivanízado a fogo e com pintura na cor cinza Munsel 6.5. Executar em sistema de

6.4 correr sobre trilhos e sem limitador (abertura tata! do vãº), em 2 foihas em tela 4.00 unid
artesana! de 1" — Dimensões: 5,60x3,00m-
Obs..' Sistema de tranca por cadeado confonne detalhe em projeto.

PGS— Fornecimento de mate rial e mão de obra para ínstzíação de Portão de Aço
galvanizado a fogo e com pintura na cur cinza Munsel 6,5. Executar em Sistema de

65 correr sobre trilhos e sem limãtador (abertura total do vão), em 1 máfias em tela 1,00 unid
artesanal de 1“ - Dimensões: 2,60x3,00m.
Obs.: Sistema de tranca per cadeado, confºrme detalhe e m  projeto.

! .
MZ

“3.005 ; SINAPI 4%05 VERNlZ SINTEJICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS [ ! 23554

8-
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ÉOBBOG SINAPÍ 40905 VERl SINTEHCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2

4 7 Aplicação Poliuretano Elaáomérico (Zebrmlpoªbríde) com camada fina!
premiação em PU munsel 6,5 mínimo 300 micras mª 21,00
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Aplicação Pdiuretsno elastoméãw(Zeb-ronlpolibride) com camada fina!
3'8 proteção em PU munsel 6.5 mínimo 300 ninfas

3 .9  Pintura externa sobre alvenaria em Epóuá Sherwin—Miaus cor eim 6 . 5

4.18 Pintura Epóxi Sherwin—Wiliam cor verde tubulação PEAD

4.18 Pitra Epóxi Sherwin-Miams cor verde tubulação PEAD ml 120.00

.. . . . .

6.18 [Pintura Epóxi Shemin—Wilâams cor verde tubulação PEAD ! ml | 80.00 , .

9.16 Pintura Epóxi Shania-Wiliam cor vade tubulação PEAO

10.8 Pintura enema sobre alvenaria em 59606 Shewán—VWHianas cor eim 6,5

10.16 Pintura Epóxi SheMin-Miams cor verde tubulação PEAD

1 1_ 11 Aplicação Poliuretano Elastomérico (ZebrWPdibríde) com amada final
prºteção em PU munse! 6,5 mínimo 300 micras

Rua: Das Palmeiras, 242 — Bairro dos Guedes — CEP 12120—000
Tremembé — SP — Fones: (12) 3424—6984 — (12) 981763641
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Pintura enema sobre avenaria em Epóxi SheMn—XMMams cor cinza 6.5

1 1.20 Pintura Epóxi Shemin—VWHiams cor verde tubuiação PEAD

1 2 1 1  Aplicação Poliuretano Eastomén'eo (Zebroaolibríde) com amada ina!
prateçâo em PU munsel 6.5 mínimo 300 micras

1 2 . 1 2  Pintura externa sobre àvenaria em Epóxi Sherwin—“Wiliíams cor cinza 6 ,5

[ 1 3 . 1  1 Pintura externa sobre alvenaria em Epéuá Shemún—Witliams cor cinza 6 .5

15 7 Aplkaçúo Poliuretano Eastomérico (Zebroaolibdde) com camada fina! m,
' proteção em P U  munsel 6 .5  mínimo 300 micras 56,00

1 5 . 8  Pintura externa sobre alvenaria em Epóxi Sherwin-Miams cor cinza 6 . 5  mª 24 .00

1 5 . 1 6  Pintura Epóxi ShenMn-Miams cor verde ulbuhçâo PEAD

16 7 Aplicação Poiiuretano Elastomérieo (Zebraaolibdde) com camada fina! m, 56 00
' proteção em PU mumel 6 .5  mínimo 300 micras '

16.8 Pintura externa sobre aívenaria em Epóxi Shec'win—Wldiiams cor cinza 6 ,5  m2 24,00

! I ' I

16.16 Pintura Epóxi Shemin—Wl'êams cor verde tubulação PEAD | ml ! 100,00 *

Í 18.20 Pintura Epóxi Sherwin-Wang cor verde tabulação PEAD ! m! l 50,00 |,

[ 19.16 ' Pintura Epóxi ShennrinJMiliams cor verde mbuiaçào PEAD m! 30,00 '
|
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10. II.—45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2 ); 32 W).
!

ITEMS DOATESTADO QA RECORRENTE (Ref. 9.1.3.31 — ITEM 102:

ª 11.1 Éliumínaçâo, tomadas e aiimentadar principal
% 12 1-1 , Luminária a LEQ Tubulariª/Zaw & smi: Ref. çpçexLED , __ _? _ 32,00
. 12.1 2 _Lumlnáría zoowe swu Ref. ConecED «_ ( _____ ___—iãº?
_ «3.353? Lummana ; _LED circular zoo-» 6. suck Ref. Canais:) « _ & ___—AGO,
. 12.14 Luminána a LE__D_tipo projetor CLE MlSOKSOCFQO _.Ref ConexLED _ “LÉ_

1.2.1.5 ”nª” mªi-hm c º m º ” :  “ª º  ?"” "'-"ªªª: ª “  ”"Bªmr. com aconénoe + &àsc em 7 00
* conqgto + caixa de passagem 2Dx20120cm, com tampa » A '

423.6 Lum_i_nana 3 LED tipo___pú'gãica CLu_—__Mapxsoles_;z__ Ref.33:1q _ 12,00

12 1 7 ;Poste metálico galvanizado ªm livres, de engastar, com acessários+ba5e em
; wncreto + caixa de passagem 20x20x20cm com tampa

LUMINARIA LED QUADRADA DE Émeuní “com
DlFUSOR EM TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO
LUMINOSO DE 3780 A 4140 LM, POTENCCA DE 31 A
37 w

41.31.1350

LU MWÃRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM
DIFUSOR EM TRANSLUCÍDO, 4000 K, FLUXO'ºººº º?os 41.31.0230 LUMINOSO DE 3750 A 4140 LM. POTÉNCIA DE 31 A ““37 w
LUMINARIA Lgo RETANGULAR l_ªARA PAREDE/PISO19.010 cpos 41.11.711 DE 11,333 ATE 12.150 LM, EFICIENCIA MÍNIMA 10? UN

ITENS DO ATESTADO DA RECORRENTE (Ref. 9.1.3.31 — ITEM 1 1):

Fornecer e instalar cisterna enterrada com capacidade de 25.006 titres incluíndo
: berço reaterru, abertura de valas & demais necessárias para 3 sua correta execução.
: Fºrnecimento e instalação de estação mama;; prémontada de esgoto standart

WERJEN modelo EEE T1 contemplando: reserva-tório com diâmetro 1500 mm,
3 bombas, válvulas de retenção, registro gaveta, tubulações de entrada e sa'da (75 mm
ª: e  150 mm), tampa antiderrapante dutos & cabos valtilação, peneira, plataforma,
É escada. interruptores de nivel e demais itens rxecaáríos para seu perfeito
' funcionamento para atender a vazão aproximada de SO m3/h. Deverá ser
Éconsiderado também o fornecimento e instalação de tubulação para lançamento dos
; cªlientes na saída da stação pl 150m de distância da  estação elevatória a instalar:

10—2 1,00
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EDS Engenharia
Diante dos fatos supracitados, entende-se que o apontamento referente ao não atendimento a
estes itens por parte da recorrente nitidamente não procede, pois apresenta Atestado de
Capacidade registrado junto ao órgão competente (CREA) para todos os itens, idênticos, similares
e alguns com maior complexidade ao objeto solicitado no referido Edital.

Após análise durante a “vista” ao processo realizado em 12 de Maio de 2021 identificamos que a
empresa CONSTRUTORA EABM SJCAM POS EIRELI apresentou atestado de capacidade
“simples” em desacordo com a SUMULA 24 (TCESP) solicitado em Edital, ou seja, apresentou
um atestado (Empresa Lessa Engenharia) sem reconhecimento do órgão devidamente registrado
nas entidades profissionais competentes (CREA), atestado este que somados aos demais
contabilizariam os quantitativos mínimos exigidos.

Desta forma vimos mui respeitosamente solicitar a realização de uma análise técnica mais
criteriosa, por pessoal capacitado onde através de interpretação ou conversão de medidas poderá
identificar e comprovar facilmente o atendimento d e  cada u m  dos ítens apresentados pela
recorrente, de forma direta ou mesmo por similaridade.

Da mesma forma solicitamos a revisão da  contabilização dos itens dos atestados da empresa
CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, os quais não atendem a exigência de quantitativo
mínimo, uma vez seu atestado principal está irregular no cumprimento da  Súmula 24 (TCESP) nos
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e o mesmo deverá ser desconsiderado
para este processo.

III — DOS FUNDAMENTOS

A finalidade do processo licitatório não é revelar quem cumpre melhor toda e qualquer exigência
fixada, mas sim selecionar em condições de igualdade a melhor proposta entre as apresentadas,
e justamente para preservar esta dupla finalidade é que a recorrente solicita uma avaliação técnica
mais criteriosa e que a comissão embasada nestas afirmações possa corrigir este equívoco.

Outro ponto não menos relevante, é quanto à situação de combate a corrupção que o país se
encontra, atualmente os órgãos públicos e autoridades vêm adotando em todos os níveis, a busca
incessante por maior clareza nos processos e aumento de competitividade, adotando medidas
mais justas evitando que meras formalidades possam ceifar empresas idôneas e com capacidade
comprovada e atestada em diversos órgãos públicos e privados por motivo torpe, com pretexto de
se destinarem & garantir uma maior segurança quanto à idoneidade dos licitantes, e acabem
acarretando desvio de  finalidade, inviabilizando a ampla competitividade e a busca pela pro posta
mais vantajosa ao interesse público.

Fato importante que atualmente as comissões de licitação vem adotando em não hesitar na
admissão de similaridade de itens embasando e fortalecendo os princípios de competitividade,
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e principalmente economicidade para a administração
pública e seus munícipes. Portanto esta inabilitação equivocada e sem critério não garante e fere
profundamente os princípios básicos da lei 8.666/93, quanto à isonomia e busca pela proposta
mais vantajosa.

Conclui—se pela impertinência e, consequentemente, ilegalidade da exclusão da recorrente, que
comprova sua situação através de seus atestados de capacidade técnica, fiscal e econômica, com
experiências anteriores compatíveis e devidamente registradas na  entidade competente (CREA).
A exclusão da recorrente, nestes termos extrapola os limites legais por motivo desarrazoado.
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EDS Engenharia
Fica claro, portanto, que & míngua eta indicaçãº de quaquer fato concreto que pudesse sustentar
& imaginada incoerência contidos na documentação da recorrente, esta não poderia ser aliada da
disputa por meras conjecturas.

IV  —- DO PEDIDO

Ante o exposto,, requer-se:

1 — O recebimento do presente recurso;

2 — A inabitítaçâo da empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS ERELI, pelo não
atendimento aos quantitativos mínimos exigidos no edital;

3 — A habilitação da recorrente 'E. D. DOS SANTOS — ME, pelo atendimento aos quantitativos
mínimos exigidos no edital.

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que,
reconhecendo-se a falha ocorrida, admita-se & participação da recorrente e a inabilitação da
concorrente na fase seguinte da licitação. Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se
que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão em conformidade com o 5 4º, do art.
109, da  Lei nº 8666/93.

Solicitamos que caso a comissão ainda entenda como não favorável a solicitação da
recorrente, pedimos que confonne Parágrafo 4, artigo 109 da lei n º  8.666/93 de 21 de Junho
de 1993, o processo seja encaminhado à autoridade superior, bem como as orientações
exaradas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para as medidas de
responsabilidade.

Nestes temos, pede deferimento.

Tremembé, 12 de Maio de 2021.

m &; 9039;
E. D. DOSSANTOS-ME I 2 5 - 5 9 6 3 5 ' 9 / 0 0 0 1 9 % “ ?
CNPJ 26.596-339l0001—96 E ,  1). D O S  S A N T O S  _ M E

Rua das Palmeiras. 242
Ba i r ro  dos Guedes
C E P :  1 2 1 2 0 - 0 0 0

|_ TREMEMBÉ - SP _]
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