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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÓES

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 403/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

EDITAL Nº 014/2021

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Recurso interposto na Tomada de Preços acima cujo objeto é a 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, sendo a recorrente a empresa E. D. DOS
SANTO ME.

Trata-se de  Recurso Administrativo interposto pela empresa E. D. DOS SANTO ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 26.596.339/0001-96, contra a
decisão da Comissão Municipal de Licitação em referência à sua inabilitação e habilitação da
empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, CNPJ Nº 08.653.047/0001—66, e
Contrarrazão pela empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, em decorrência da
abertura da Tomada de Preços em epígrafe em 23/04/2021 e publicação do resultado de
julgamento no Diário Oficial Estado São Paulo em 06/05/2021.

DO PEDIDO
Em síntese, a empresa recursante requer a reforma da decisão da Comissão Municipal de

Licitação que a julgou inabilitada, por entender que a mesma não apresentou atestado de
capacidade técnica para os itens 02, 03, 04, 09, 10 e 11 das parcelas de  maior relevância,
julgando assim o não atendimento ao item 9.1.3 31) do Edital, além de entender que os atestados
de capacidade técnica apresentados pela Construtora EABM SJCampos Eireli não podem ser
considerados no somatório dos itens da parcela de maior relevância solicitados pois os mesmos
não são reconhecidos pelo CREA—SP.

Já a contrarrazoante, busca demonstrar a validade dos atestados apresentados a fim de '
poderem ser incluídos no somatório dos itens das parcelas de  maior relevância e também
demonstrar tecnicamente a diferença existente entre os serviços executados pela empresa
recursante e os solicitados em Edital, de modo à manter a decisão da Comissão de Licitação.
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DA TEMPESTIVIDADE
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo e sua contrarrazão foram realizados

de  forma tempestiva, obedecendo ao prazo e forma estabelecida em Edital.

DO MÉRITO
E m  análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelo interessado, conforme

entendimento da Comissão de Licitação, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
a) Em que pese às razões despendidas no recurso, a Comissão Municipal de Licitação

analisou os atestados apresentados pela recursante com o máximo zelo, a fim de  identificar a
similiaridade entre os itens solicitados como parcelas de maior relevância no Edital e os
apresentados pela empresa, porém como pode ser observado no próprio recurso, existem
serviços executados que citam os itens solicitados em Edital, mas que não comprovam a
execução nas quantidades mínimas solicitadas, como é o caso do item 3. BROCA DE
CONCRETO DE  DIAMETRO 250M - INCL ARRANQUES, onde a empresa requer atender o item
através de atestado de “fornecimento e execução d e  fechamento perimetral com 2 ,40  metros de
altura considerando telas de alambrado (...)”, onde na descrição completa do serviço cita-se a
execução de  brocas de concreto, sem identificar as quantidades ou qualquer semelhança com o
item solicitado;

b) No caso do item 04. ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA, encontra-se a mesma
dificuldade em se definir a equivalência do serviço prestado, pois analisando—se primeiramente
todo o atestado e depois o item evidenciado em recurso, verifica-se que não há objeto
semelhante, em quantidade mínima solicitada em Edital e que não há base ou referência para
entendimento de  que a quantidade fornecida no item apresentado pela empresa, 430,00 mª,
equivale de alguma forma com o mínimo solicitado, 124,92 kg;

0) No item 9. ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
MASSA, apesar do demonstrado em recurso, tem-se o mesmo entendimento, pois a empresa
apresenta atestados de fornecimento e execução d e  estrutura metálica onde se deve considerar a
“pintura epóxi (...)”, mas, mesmo que se considere a equivalência de  execução, não é possível
determinar a quantidade para somatório do item. E os demais atestados apresentados, quando ª
somados aos que possuem unidades que podem ser mensuradas, não atingem a quantidade
mínima solicitada;

d) Nos itens 2. TAPUME H = 225 CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA Lô
FACE EXTERNA COM LOGOTIPO 10. IL—45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLL
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(2 X 32 W) e 11. ANEIS PRE—MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO
D'AGUA D=2,50M, a Comissão de  Licitação reforma sua decisão e entende que a recursante
atende ao solicitado nos itens das parcelas de maior relevância citados, baseado no apresentado
em recurso e revisto na documentação de habilitação;

e) E m  relação aos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa
Construtora EABM SJCampos Eireli sem reconhecimento do CREA-SP, é indispensável, como é
sabido, em contratação de serviços relacionados à obra e engenharia, a comprovação de registro
no CREA da pessoa jurídica quanto do responsável técnico, porém, em relação aos atestados,
somente os emitidos para a comprovação da qualificação técnico-profissional devem ser
registrados no CREA, conforme fica
claro no item 9.1.3 a) e b) do Edital em epígrafe.

f) A empresa recursante faz uma análise incorreta do Artigo 30, 5 Iº da Lei Nº 8.666/93 e
ignora o Manual de Procedimentos Operacionais CONFEA/CREA (Resolução Nº 1.025,
30/10/2009) que, em seus artigos 1, subitem 1.3 e 1.4 delimita condições para a comprovação da
qualificação técnica / operacional à utilização em processos licitatórios, deixando claro a
ilegalidade em se exigir atestados registrados no CREA que comprovem sua capacidade técnico-
operacional diante da falta de previsão legal e regulamentar, ou seja, somente o atestado que
comprove a qualificação técnico-profissional deverá ser registrado junto ao CREA — vide Acórdão
Nº 205/2017 - TCU - Plenário;

CONCLUSÃO
A Comissão Municipal de Licitação, pelas razões de  fatos e direitos aduzidas, após análise

do recurso interposto, opina pelo deferimento parcial ao recurso interposto pela empresa E. D.
DOS SANTO ME tendo em vista o atendimento aos itens 02, 10 e 11 das parcelas de maior
relevância, mas mantém sua inabilitação pelo não atendimento dos itens 03, 04 e 09; acata os
apontamentos da contrarrazão protocolada pela empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS
EIRELI, confirmando a decisão proferida em ata sobre sua habilitação, e encaminha este relatório
à apreciação superior. &

Potim, 25 de  maio de  2021
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