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lLUSTRlSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM -SP

Ref.:
TOMADA DE PREÇO 001/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO Nº 403/2020
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.

CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.653.047I0001-66, 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 63.687.308-00 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 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a Em de interpor
CONTRARRAZÓES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pelas empresas RM &
MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME e E D DOS SANTOS ME, contra os fatos narrados
no documentos a seguir:

CONSÉRUTOFA EABM SªíWPOS EIRELI
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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 23 de abril de 2021, no horário aprazado para iniciar os

trabalhos de julgamento da licitação supracitada, o representante legal da empresa
protocolou i'nvólucros de habilitação e proposta comercial.

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 05 de maio de 2021, a Comissão se reuniu para julgar a
documentação de habilitação juntamente com os argumentos das proponentes que

conclui pela habilitação da recorrente, e a inabilitação das empresas RM & MOLLON

CONSTRUTORA LTDA ME, E D DOS SANTOS ME, S4 CONSTRUTORA LTDA,
SABADINI PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI, GARANT EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS, de acordo com a fundamentação apresentada na Ata da Sessão.

Primeiramente iremos debater o recurso interposto pela empresa
RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME, que alega que cumpriu com a exigência do

edital em que foi inabilitado, ou seja, o item 9.1.3, subitem b3.

O edital no item acima, exige a apresentação da Certidão de

Registro do responsável técnico pela execução das obras junto ao CREA/CAU onde a
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empresa recorrente apresentou tão somente a Certidão de Registro Profissional e
Anotações, onde deveria apresentar a Certidão de Registro Profissional e Quitação.

No site do CREA-SP conta a diferença entre os dois tipos de

certidão, conforme a seguir:

. Certidão de Registro Profissional e Quitação: Comprove a

regularidade de  registro do profissional, e certifica ainda, que o

interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

. Certidão de' Registro Profissional e Anotações: Comprove a

regularidade de registro e anotações (Título(s) e
atribuição(ões) constantes do cadastro do profissional.

Vejamos, a Certidão de quitação comprava que o profissional está

apto a exercer sua profissão, ou seja, certihca que o mesmo não se encontra em débito

com a entidade.

Veriôcando no site da entidade, veriiicamos que a quitação da

anuidade é requisito legal para o exercício da profissão, sendo que a anuidade é devida

pelo registro em vigor, conforme o disposto no artigo 63 da Lei nº 5.194166.

“Os profissionais e pessoas jurídicas registradas de conformidade

com o que preceitua a presente Lei são obrigados ao pagamento de

uma anuidade ao Conselho Regional e cuja jurisdição pertencerem. ”

Complementando o assunto tem-se o disposto no artigo 67 da

mesma lei que consigna: Embora legalmente registrado, só será

considerado no legítimo exercício da profissão e atividades de que

trata a presente lei o proâssional ou pessoa jurídica que esteja em
dia com o pagamento da respectiva anuidade'í
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O artigo 67 da mesma Lei determina que “Embora legalmente
registrado, só será considerado no legítimo exercício da profissão e atividades de que

trata a presente lei o proflssional ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento

da respectiva anuidade.”

Assim a Certidão de Registro Proiissional e Anotações, somente

certifica que o profissional está registrado, mas não comprova a legitimidade para o

exercício da profissão.

Alega ainda a recorrente que o edital não determina qual tipo de

Certidão deveria ser apresentado e que o documento apresentado supre a exigência do

edital.

Não obstante, o art. 69 da citada Lei obsta qualquer empresa a

contratar serviços com a Administração Pública sem que a mesma e o proiésional que se

responsabilizará pela execução das obras, tenha registro de anotação de

responsabilidade técnica, com a anuidade quitada.

“Art. 69 só poderão ser admitidos nas concorrências
públicas para obras ou serviços técnicos e para
concursos de projetos, profissionais e pessoas
jurídicas que apresentarem prova de quitação de
débito ou visto do conselho Regional da jurisdição
onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser
executa do. “

Independente do edital não determinar taxativamente qual o tipo a
ser apresentado, a empresa e o profissional têm conhecimento das normas que

regulamenta o exercício da  profissão e que sem a quitação da anuidade, os mesmos não

podem exercer a profissão e com isso deveriam ter apresentado a certidão corretamente.

Quanto a alegação de diligência, faculdade da administração
municipal, o acesso ao sistema para emissão de certidão é por meio de senha pessoal do
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profissional e além disso é vedado pela Lei de Licitações acrescentar qualquer documento
que deveria ter sido apresentado no momento da habilitação.

Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório

(arts. 3ª e 41 da Lei nº 8666/93), a regra é que os licitantes apresentem documentação

capaz de refletir, desde logo, o atendimento das condições estabelecidas pela

Administração no edital.

No entanto, tendo como finalidade privilegiar a competição mediante
a manutenção na disputa de licitantes que tenham entregue documentação

omissa/incompleta, a Lei de Licitações legítima a realização de diligências.

É o que estabelece o seu art. 43, 5 3ª, pelo qual é “facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da

proposta.” (Destacamos)

Mesmo que a Comissão de Licitação realizasse tal diligencía, não

poderia acrescentar a Certidão correta, ou seja, a Certidão de Registro Profis_sion_al_g
Quitação

Agora, é importante compreender que os documentos e as

informações posteriores não podem corresponder a dados inéditos no certame. É

preciso que se restrinjam a esclarecer as informações que já foram apresentadas
tempestivamente pelo licitante.

Assim, a inabilitação de empresa deverá ser mantida, visto que não

comprovou que o responsável técnico está apto a exercer legalmente & sua profissão, nos
termos do art. 67 e 69 da Lei 5194/1966, mediante a apresentação de Certidão de

Registro Profissional e Quitação.
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Quanto aos argumentos da empresa E D DOS SANTOS ME

também não deve prosperar.

Inicialmente, cabe breve explanação sobre a qualificação técnica

para fms de habilitação em licitações.

A qualificação técnica está disposta no art. 30 da Lei nº 8666/93,

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

Costuma-se dividir a qualiicação técnica em duas modalidades. A

primeira é a Qual i f i cação  técnico-Qrofissional, 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 a gu_alif|cªg£10 técnico-cªdenª, 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

001/2021, a Prefeitura de Potim, exigiu a comprovação de capacidade técnico—proãssional

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 1º, do

art. 30, da Leide Licitações.
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Para que seja melhor compreendida a questão, é válida a
transcrição dos dispositivos:

Art. 30. A documentação relativa à qualiicação técnica limitar-se-á a:
(---)
l l  - 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;
(...)
ê 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 o u  privado, devidamente registrados nas entidades
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;
I l  - (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 cagacitagão técnico-grofissional, o que foi

apresentado corretamente no involucro de habilitação e não foi contestado pelos
proponentes, não podendo ser questionado em recurso pela empresa E D DOS SANTOS

ME.
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A empresa questiona em recurso que a recorrente não comprovou

por meio de atestados devidamente registrado da 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 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”

Caso a Comissão de Licitação acate a recurso apresentado estará

incorrendo em ato manifestamente ilegai, visto que não há previsão no edital exigindo que

& Capacidade Técnica Operacional deveria estar registrado 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 órgãos competentes, de acordo com Súmula 24 do TCESP, ou seja,

deveriam os mesmos estarem acervados, contradizendo não só a Lei de Licitações como

também normas técnicas do 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 iicitantes 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
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dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos tennos 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.”

A CONSTRUTORA EABM apresentou corretamente a comprovação

de qualificação operacional de acordo com Lei de Licitações e Súmula 24 do TCESP, o
que não é o caso da empresa recorrente E D DOS SANTOS ME, que não comprovou a

execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e
operacional equivalentes ao exigido no edital.

A empresa em face de recurso alegou e tentou demonstrar que a

qualificação operacional apresentada cumpre com as exigências do edital, no qual

“recortou” e “colou” trechos do documento apresentado mas não comprovou a execução

de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional

equivalentes aos licitados.

Vejamos por exemplo:

O item 3. BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL

ARRANQUES, a recorrente E D DOS SANTOS ME apresentou para esse item a

execução de serviços de “execução de alambrado”, o que não se trata de serviços

similares.
Tal item está relacionado a FUNDAQÃO PROFUNDA, executado

manualmente com trado concha, com diâmetros de 20cm, 25cm e 30cm e profundidades

até 6,00m, com aplicação de concreto usinado com Armação integral ou arranque.

Questiono quais são as similaridades na execução de uma fundação
com a execução de alambrado em arame galvanizado e postes de aços? É evidente que
não se trata de  serviços similares e deverá ser desconsiderado, pois são totalmente

diferentes e não comprova a execução de serviços compatíveis.
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Outro caso é o item 4. ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA, que

para comprovação desse item a recorrente utilizou serviços de alvenaria de blocos,
também não é considerado similar ao licitado.

O aço CA—50 é um dos principais insumos usados na Construção

Civil e está presente em todas as estruturas de concreto armado (pilar-viga—Iaje), nas

fundações (blocos, sapatas e estacas) e nas obras de pontes e viadutos.

Não se pode comparar os serviços “alvenaria de blocos” executados

por “metro quadrado” com o mínimo exigido no edital (quilograma) almejado pelo edital,
no qual é visivelmente incompatível e não comprova a execução anterior desse item.

Outro absurdo apresentado pela empresa é a comprovação do item
9 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA, no qual

apresentou por exemplo execução de estrutura metálica com pintura epóxi e a unidade de

medida é o “quilograma”, também divergente das exigências do edital.

Fica claro que a empresa não possui qualificação operacional para a
execução do objeto, visto que não comprovou o quantitativo mínimo exigido no edital.

Posto todas as informações acima, resta claro que as empresas
recorrentes não possuem condições de prosseguir no certame e sua inabilitação deverá
ser mantida.

Resta claro que a empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS

EIRELI comprovou a capacidade técnica de “execução de serviços de características

semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos Iicitado.

Na capacitação técnico-operacional, a experiência a ser verificada é

a da pessoa licitante, devendo comprovar, enquanto organização empresarial, sua
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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 capacidade técnico-ogeracional 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 d o  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 guestão não é ª exigência da comgrovagão de
e_xperiêncig anterior. mas a razoabilidade dos garâmetros
estiºulados. (Grifamos.)

Com todos os argumentos acima, espera-se que a Comissão de
Licitação entenda a improcedência do recurso das empresas E D DOS SANTOS ME e
RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME e E D DOS SANTOS ME
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lll — DO PEDIDO

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

recurso interposto pelas empresas E D DOS SANTOS ME e RM & MOLLON

CONSTRUTORA LTDA ME e E D DOS SANTOS ME e provido & presente contrarrazões

de recurso, com efeito para que, mantenha a inabilitação das recorrente e também da
habilitação da empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI na fase seguinte da

licitação, já que habilitada a tanto a mesma está.

Nestes Termos

P .  Deferimento

São José dos Campos, 21 de maio de 2021-

Mamma EIRELI
Eduardo Augusto B ptista Martinelli

Proprietário

'C-íªí SALAS 61/63
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