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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 o 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 é a empresa RM &
MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME.

Trata de Recurso Administrativo interposto pela empresa RM & MOLLON CONSTRUTORA
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 15.236.668/0001-00,
contra a decisão da Comissão Municipal de Licitação em referência à sua inabilitação, 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 certidão CREA SP apresentada seja válida
mesmo não constando validade explícita na certidão, ou que a Comissão poderia ter realizado
diligência a fim de elucidar o fato de não apresentação da validade na certidão citada.

Já a contrarrazoante, busca demonstrar a diferença entre a certidões que podem ser
emitidas pelo CREA-SP em relação ao profissional técnico e suas atribuições, discorre também
sobre a omissão de informações no Edital quanto ao  tipo de certidão que deverá ser apresentada
e da faculdade de realização de diligência pela Comissão de Licitação. TZ

DA TEMPESTIVI DADE
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo e sua contrarrazão foram realizados de

forma tempestiva, obedecendo ao prazo e forma estabelecida em Edital.
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DO MÉRITO
Em 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 empresa recorrente não atendeu ao

item 9.1.3 - b3) do Edital, tendo em vista que a Certidão de Registro do responsável técnico que se
responsabilizará pela execução dos serviços foi apresentada sem data de validade:

"b3) Certidão de Registro do responsável técnico que se responsabili-
zará pela execução dos serviços dentro do prazo de validade, junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA o u  ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitação e classificação,”

b) A Comissão de  Licitação e Avaliação, ao analisar a documentação referente à habilitação
não somente d a  recorrente, mas de todas licitantes participantes no processo, restringiram sua
análise ao solicitado em Edital, buscando sempre a obediência das regras à seleção da proposta
mais vantajosa à Administração, concernente à confirmação da capacidade técnica das
proponentes;

c) É clara a exigência no item citado do Edital referente ao prazo de validade da certidão de
responsabilidade do responsável técnico emitida pelo CREA—SP. A licitante, conforme recurso
interposto, tem conhecimento das certidões emitidas pelo órgão e munido deste conhecimento deve
se preparar previamente para a organização de  sua documentação habilitatória;

d) Em relação à data da emissão da certidão, esta não configura certeza da  validade da
mesma e, durante o período de  análise da documentação habilitatória, foi realizada diligência ao
site do CREA-SP sobre a certidão Cl-2530501/2021, no qual pode ser confirmada a autenticidade
da certidão, mas não consta nenhuma informação referente à validade da mesma;

e) Ainda, em relação à faculdade de diligência pela Comissão Municipal de Licitação,
elucida-se que, para o caso, a única ação possível, seria a convocação para apresentação de  ,
certidão diferente daquela apresentada junto à documentação de licitação, 0 que contraria o 53º do &
Art. 43 da  Lei Nº 8.6666/93, quanto à inclusão de novo documento;

f) A que se comentar que o Edital da Tomada de  Preços em epígrafe foi publicado conforme
estipula e lei e esteve à disposição dos licitantes e interessados para os devidos questionamentos É
e impugnações que poderiam se fazer necessários, mas que não houve qualquer
referente às suas exigências a que se refira às certidões a serem apresentadas, e a
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participar, declara ter plenos conhecimentos das informações disponíveis em Edital.

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

do  recurso interposto, opina pelo indeferimento ao  recurso interposto pela empresa RM & MOLLON
CONSTRUTORA LTDA ME, acatando os motivos expostos na 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 d e  2021.

M&M
André Luí's Soares de Oliveira

Brãno Camilo França de Abreu
Membro

v M a d r i n o  Pena da (ãilva J'ú'nior
Membro
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