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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAGOES DA FACULDADE 

DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO/ SP - CJL/FD. 

SR. PRESIDENTE - CJL/FD, 

Srs(as). Membros, 

REF.: CV 071 / 2017 / PROCESSO DE COMPRA E OU SEF'V!IGO N° 74/2017 

CENTRAL ENGENHARIA E PARTICIPAGOES LTDA - ME, empresa nacional 

de capital privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o numero 03.293.694 / 0001 — 

90, por seu diretor e representante legal, infra assinado, vem tempestivamente, 

apresentar e impetrar, como de fato impetra, o presente RECURSO, contra decisao 

desta comissao, na qual decidiu pela inabilitagao desta empresa, para o certame em 

epigrafe, aduzindo e alegando as seguintes raz6es: 

a) A empresa Central Engenharia e Participagées Ltda — ME, cumpriu todas as 

exigéncias legais para participar e se habilitar no processo licitatério em 

epigrafe; 

b) Dessa forma, a documentacao apresentada, cumpre todas as especificagées do 

edital, vez que a comprovacao da aptidao técnica esta fartamente comprovada. 

Dessa e na melhor forma de Direito, passa a expor os fatos que a levam a impetrar 

tempestivamente o presente 

RECURSO HIERARQUICO PROPRIO, 

y| DOS FATOS: 

77?) 
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Atendendo 0 edital supra referido, a impetrante compareceu para vistoria técnica e na 

data e hora marcada, fez entrega da documentagao solicitada pelo edital, mas esta 

comissao, apegando-se, smj, a uma premissa equivocada, assim se pronunciou: 

(...) 
BISTOB Arr togaS aS agererminacoes do subitlem 3.4 @ seguintes, comprovando que possuem 

experiéncia em servi¢os similares ao objeto licitado. Entretanto, ao examinar os documentos da 
empresa CENTRAL ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA.., identificou-se a entrega das seguintes 
Certid6es de Acervo Técnico (CAT), com as seguintes realidades faticas: 1) CAT registrada no CREA 
— SP sob o n° 2620170005990, emitida em nome da proponente, que faz mengao a projetos executives 
de elétrica (Entrada e cabine de medigdo. Quadros de distribpuigao. Ramais de distribuicdo), todavia, 
que nao comprova a execug¢ao de servigos com a quantidade minima demandada na cabine primaria 
de 375 (trezentos e setenta e cinco kVA), em afronta ao subitem 3.4.2 do Edital; 2) CAT registrada no 
CREA — SP sob o n° 2620150010368, emitida em nome da empresa Ontech Servicos Elétricos Ltda. 
ME, empresa distinta da que participa do certame, embora faga mengao ao responsavel técnico 
indicado pela licitante, Sr. Luis Eduardo Ferreira da Silva, e a execucdo de obra ern cabine primaiia de 
medigao e transforma¢gao de 500 kVA, esculpindo o incumprimento do subitem 3.4.1 do Edital; 3) CAT 

registrada no CREA — SP sob 0 n° 2620150010085, emitida em nome da empresa Ontech Servicos 
Elétricos Ltda. - ME, empresa distinta da que participa do certame, embora faga mengao ao 
responsavel tecnico indicado pela licitante, Sr. Luis Eduardo Ferreira da Silva, e a execucdo de 

INSLAIAGORS ElCUWICAS GE 540,40 QUIIOVOIL-dITpere (KVA). Wuanlo a0 OULIO IESE 

pela licitante, Sr. Dario José Soares, a licitante nao ostentou nenhuma CAT e 

discordancia ao contetido do subitem 3.4.4 do instrumento convocatorio. Pela: 

a CJL/FD declarou habilitadas para prosseguir no certame as empresas...) 

Ora, pela analise do instrumento editalicio, nado se pode concordar com este 

entendimento, pois de acordo com a resolugao 1025 do CONFEA, € claro o 

entendimento de que o Acervo Técnico pertence ao PROFISSIONAL e nao a 

EMPRESA... | 

A empresa, comprovou através de sua CAT que ja fez) servigos de natureza 

semelhante, vez que seu Atestado comprova esta afirmagao, vide item 6, pagina 3 da 

Certidao de Conclusao de Servigo Contratado, anexa a ip als de habilitagao. 

Vencida esta etaca, devs-se analisar ent&@o o. que prescreve a reso o 1025 do 

CONFEA, que assim diz em seus artigos 47 e seguintes: 

CAPITULO II - DO ACERVO TECNICO PROFISSIONAL 

Art. 47. O acervo técnico é 0 conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do 

profissional compativeis com suas atribuigdes e registradas no Crea por meio de anotagoes 

de responsabilidade técnica. 

Paragrafo Unico. Constituiraéo o acervo técnico do profissional as |atividades finalizadas cujas 

ARTs correspondentes atendam as seguintes condi¢ées: 

|—tenham sido baixadas; ou 

de parte das atividades nela consignadas. 

One 

|] - nado tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a a) 
"iy 
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Art. 48. A  capacidade técnico-profissional de uma _ pessoa juridica é 

representada pelo _conjunto dos acervos técnicos dos _profissionais 

integrantes de seu quadro técnico. 

Paragrafo unico. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica varia em funcdo da 

alteragao dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. Grifamos! 

  

  

Deve-se notar que para este servi¢o, a empresa se valera, como se fato se vale e 

valeu, de uma declaracgao de aceitagao de responsabilidade técnica do Tec. Eletricista, 

Sr. Luis Eduardo Ferreira da Silva, cuja declaragao de aceitagao encontra-se acostada 

a documentagao exibida na fase de habilitagao. 

Quanto ao outro responsavel tecnico, Dr. Dario José Soares, tambem sera integrado a 

equipe técnica, no caso desta impetrante ser declarada vencedora do certame. 

Mais uma vez, informa esta recorrente que CUMPRIU dessa forma TODAS AS 

EXIGENCIAS do edital, pois comprovou ter efetuado servigos de mesma natureza 

como tambem agregou responsavel tecnico, Sr. Luis Eduardo, que comprova ter 

experiéncia igual ou superior (500 KVA) ao minimo exigido (cabine de 375 KVA), 

portanto, 

A DECISAO PRECISA SER REFORMADA! 

DAS RAZOES DE RECURSO / DO DIREITO: 

Quanto as raz6es do recurso, invoca esta impetrante o disposto no artigo 109 da Lei 

8666 / 93, que assim evoca: 

109. Dos atos da Administragao decorrentes da aplicagao desta Lei cabem: 

| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da ata, 

nos casos de: 

a) habilitagao ou inabilitagao do licitante; (...) 

Sendo assim, assegurado fica o direito de recurso desta impetrante, e no mérito aduz a 

inteligéncia do que esta prescrito no artigo 3° da mesma lei que afirma: 

fl 

H 
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Art. 3°A licitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia, a 
selecao da proposta mais vantajosa para a administragd4o e a promocgdo do desenvolvimento 
nacional sustentavel e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios 
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da iqualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da_vinculagdo ao instrumento convocatodrio, do julgamento 

objetivo e dos que lhes so correlatos. (grifamos!) 

  

  

§ 1° E vedado aos agentes publicos: 

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocagao, clausulas ou condic¢ées que 

comprometam, restrinjam_ou frustrem_o seu _carater competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabelecam preferéncias ou distingé6es em razao da naturalidade, da 
sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para 
0 especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei 
n° 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

  

De acordo com o principio da isonomia, que aduz que as empresas podem, em pe de 

igualdade, participar das licitagdes as quais tem objeto pertinente ao seu ramo de 

atividade, apresenta, tempestivamente este recurso, informando ainda que 

caso esta empresa, que cumpriu TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS nao participe 
das fases subsequentes deste certame, certamente caracterizara um ferimento mortal 

ao principio da isonomia, vez que TODOS os documentos e exigéncias solicitados na 

fase de habilitagao o foram apresentados. 

A empresa possui Certidao de Conclusao de Obra semelhante: 

O douto profissional responsavel, Sr. Luis Eduardo, possui e exibiu Certidao de 

Acerto Técnico, de numero 2620150010368, comprova que este PROFISSIONAL (vide 

artigo 47 da resolugao 1025 do CONFEA, acima transcrita), possui expertise para o 

trabalho a ser contratado, vez que comprovou que ELE (e nao a empresa supra citada - 

Ontech) ja realizou trabalho em cabine de 500 KVA, muito acima portanto, ao que fora 

exigido (375 KVA). 

Por fim, 0 presente recurso deve ser conhecido e acatado pela Comissao de Licitagées 

desta Faculdade Publica, pois caso contrario, se estara diante de uma situagao que a 

Lei 8666 / 93 assim condena que € o cerceamento da ampla concorréncia entre os 

participantes. 

Ora, se o ente publico tera a disposicao maiores ofertas, cedico € que tera maior 

probabilidade de efetuar um melhor negocio para a administragao publica, sendo esta a 

regra de ouro dos principios da ampla concorréncia e igualdade entre os licitantes. 

Por fim, vale ainda a lembranga do artigo 3° da Lei 8666 / 93, que em seu § 1°, inciso | 

assim legisla: 
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PEDIDO DE REFORMA DE DECISAO A COMISSAO 

Dessa forma, e pelas razdes de fato e de direito, a impetrante, vem pelo presente, 

RECORRER da decisao da comissao de inabilita-la no presente certame, baseada na 

equivocada premissa de que nao fizera comprovagao de experiéncia e nem teria 

apresentada a Certidao de Acervo Técnico do seu futuro responsavel técnico, o que ja 

fora ampla e exaustivamente debatido acima a cerca deste equivoco, e propugna 

pela sua mantenga no processo licitatério, para que sua proposta de preco possa ser 

aberta na secao a ser marcada para tal fim, e dessa forma possa permanecer no 

certame e assim a administra¢ao publica ter mais uma oferta para executar os servicos 

objeto de futuro contrato. 

Dessa e na melhor forma de Direito, vem pelo presente, pleitear acato in totun deste 

presente RECURSO HIERARQUICO INOMINADO no caso em tela, e que a 

decisao da comissao possa ser modificada para habilitada, e dessa 

forma, a empresa possa permanecer até final deslinde no presente procedimento 

administrativo e assim poder participar das demais fases do certame. 

  

In fine, roga para que sejam julgados totalmente procedentes todos os pedidos 

apresentados cujas alegacgées foram apresentadas nesta presente pe¢a recursal, e 

concluindo ante o exposto, espera que esta douta comissao julgadora dé 

total provimento ao presente, para acolher o pedido de habilitagcao da 
  

empresa, ora autora / recorrente, nos termos do presente recurso. 

FIAT IUSTITIA! 

IUSTITIA PEREAT MUNDUS! 
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