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PROCESSÚ ADMHNESTRATWO MUNHCEPAL Nº 3311/2021

TUMADA DE PREÇÓ Nº (3690021

EDHTAL Nº 053/2021

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRÁTWO

Ref; Recurso interposto na Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a Contratação de
Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura Urbana nas Ruas do Bairro Miguel Vieira,
Potim/SP, conforme as espacificações constantes do Edital e seus Anexos, sendo a recorrente a
empresa F. R DA S. OLIIVEIRA ME.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa F. R. DA S. ()LIVEHRA MIL—Ç,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 33.099.975/0001-78, contra a
decisão da Comissão Municipal de Licitação em referência à sua inabilitação, em decorrência da
abertura da Tomada de Preços em epígrafe em 17/09/2021 e publicação do resultado de
julgamento dos documentos de habilitação no Diário Oficial Estado São Paulo em 23/09/2021. _

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

Licitação que a julgou inabilitada, pelo não atendimento ao item 9.1.3 do Edital, pois não foi
possívei, conforme diligência reaiizada, verificar a veracidade do atestado de capacidade técnica
fornecido pela licitante. Sendo assim, o atestado fornecidº não pode ser consideradº para
julgamento do atendimento às parcelas de maior relevância, listadas no item.

DA TEMPESTHVHDADE
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo foi realizado de  forma tempestiva,

obedecendo ao prazo e forma estabelecida em Edital.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelos interessados, conforme

entendimento da Comissão de Licitação, tem—se as seguintes considerações e entendimentos:_.
&) Em que pese às razões despendidas no recurso, a Comissão Municipal de
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analisou os documentos habilitatórios apresentados pela recursante com o máximo zelo, a fim de
identificar o atendimento aos requisitos mínimos de habilitação solicitados em Edital, em
consonância com a Lei Nº 8666/93 e alterações posteriores;

b) Ao analisar a documentação de habilitação da recorrente, verificou—se que a mesma se
valeu de um atestado de capacidade técnica emitido pela empresa ENGEPLY ENG. SERV. E
SUPRIMENTOS para comprovação do solicitado no item 9.1.3 do Edital, referente à sua

qualificação operaciºnai, subitem 5511). Tal atestado refere—se a uma obra formalizada através dº
Contrato de Prestação de Serviços S/Nº que te como objeto: “execução de obras de mitigação (:
compensação dos impactos ambientais decorrcentes da estação de telecomunicações de
FURNAS (ETEL) estar localizada no interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina, visando
atender ao termo de reciprocidade de natureza administrativa Nº 9000001392". Após analisado o
atestado emitido, gerou—se dúvida em relação à sua veracidade, tendo em vista que a obra objeto
do contrato ainda está execução, não é informado o responsável técnico pela mesma e foi
fornecida somente um atestado no qual é possível encontrar todas as parcelas de maiºr
reuavância, de uma obra que ainda nem foi finalizada;

0) Tendo em vista as dúvidas geradas, foi aberta diligência para que a empresa pudesse
comprovar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a execução dos serviços prestados conforme
apresentado no atestado d e  capacidade técnica emitido pela empresa ENGEPLY ENG. SERV. E
SUP., através de  nota fiscal ou  outro documento equivalente. A empresa atendeu a diligência,
protocolando () Contrato de  prestação de  serviços citado e fotocópias de  obras de  pavimentação
e alvenaria;

0!) Foi realizado também diligência em relação ao contrato da empresa ENGEPLY ENG.
SERV. IE SUP. e FURNAS, contratante da prestação de serviços objeto contrato da recorrente, no
qual é possível verificar no Termo de Referência, página 11, item 13, as candições de
subcontratação para terceirização dos serviços prestados, no qual “fica evidente a impossibilidade
de subcontratação para a execução dos serviços contratados, visto que o Termo de Referência
permite apenas a subcontrataçâo do  item 1 — Projetos Executivos — Estudos e Projetos. Ao que
se refere à execução dos serviços, conforme item 13.3.2, é vedada a subcontratação, () que
demonstra a não validade d o  contrato, quando utilizado o objeto citado acima;
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13. s u  BCONTRATAÇÃO, CESSÃO, TRANSFz—znêncm E DAÇÃO EM GARANTIA

33.1. Não será permitida a subcontratação parcial dos serviços sem prévia e expressa autorização
escáta de FURNAS. Ficam vedadas a subcontratação t e m ,  & dação e m  garantia e a cessão o u
transferência de CONTRATO & terceiras.

3.3.2. A CONTRA'Z'ADA assumirá total e integral responsabifídade peãas sulgçontratações p o r  efe
reaíizadas. as quais nãa importarão em redução de qualquer de  suas responsabnhdadei assumldas em
virtude do CONTRATO, inclusive as referentes à atuação e conduta de  seus subcontratades.

13 .3 .  A aprovação de  FURNÁS para sufgcantratação estará condicionada aº atendimento às condições
e a ºs  requisitos deªte TERMO DE REFERENCIA.

3 . 3 . 3 . 1 .  Poderão ser subcontratados os itens abaixo informadas r: seus subitens cºrrelacionados,
cºn forme percenªruais estabelecidos:

Item Descr ição % (a té )
1 Prº jeto Executivo —— Estudos e Projetos 1 0 6 %

N º t a :  P l a t a  de Preços — Apensº “ A "  (Planifhas de Furnas)

13 .3 .2 .  Fica variada & subcontratação dos itens aãaixo Mion-nados e seus sub-ítens cºrrelacionados:

Item Descrição
?. Canteiro de Obras
3 PGR
4 Arquitetura =: Elementos de  Urbanismo
5 instalações Hidráulicas & Sanitárias

_B— ínstalações Elétricas e Eletrônicas

? Instalações de  Combate a— Incêndio
& Limpeza das Obras

Naza: Planilha d e  Preços - Apanso “A “  (Planiíhas de Furnas)

e) A empresa recursante expõe argumentos a fim de confirmar a veracidade do atestado
apresentado, apresentando uma porcentagem de subcontratação do contrato de FURNAS
diferente do que consta n º  Termo de Referência do objeto em questão e apresenta uma nota
fiscal emitida paia empresa ENGEPLY ENG. SERV. E SUPRIMENTOS em favor da  recursante,
emitida em 20/09/2021, período posterior à prestação dos serviços atestados e abertura de prazo
de recurso deste processo licitatório;

f) Ainda, o recurso debate a ilegalidade de  se exigir atestados d e  capacidade técnica à
comprovação da qualificação operacional da empresa pois restringida o campo de prováveis
competidores, restando apenas os atestadºs de  capacidade técnica em nome dos responsáveis
técnicos da licitante como exigência legal referente à capacidade técnica da empresa.

CONCLUSÃO
A Comissão Municipal de Licitação, pelas razões de fatos e direitos aduzidas,
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do recurso interposto, opina pelo indeferimento ao recurso interposto pela empresa F. R. DA 8 .
OLIVEIRA ME, mantendo assim sua inabilitação e encaminha este relatório à apreciação
supehor

Potim, 13  de  outubro de 2021.
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