
   BAL TRUST 
SERVICOS € CONSULTORIA 

  

ILUSTRISSIMA SENHORA CRISTIANE A. 0. AGUSTINHO - DD 

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA 

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 

Convite ne 2/2018 

  

ALL TRUST SERVICOS E CONSULTORIA LTDA. - EPP. 
constituida sob a forma de sociedade empresêria limitada, classificada como 

EPP - Empresa de Pegueno Porte, sediada na Alameda Terracota, ne 185, 
Conj. 1430, Park Tower, Espaco Cer&Amica, S30 Caetano do Sul, Estado de S&o 

Paulo, inscrita no CNP] 10.908.-060/0001-60, neste ato representada 

COnsoante seu Contrato Social e posterior alterac3o, tendo tomado 
conhecimento da interposic&o de Recurso Administrativo pelas licitantes 

“Egeplan Engenharia e Construc6es Ltda. - ME", e, "JCH Arguitetura, 

Gerenciamento de Projetos e Obras Ltda. - EPP', vem, respeitosamente, & 

presenga de Vossa Senhoria, apresentar sua: 

IMPUGNACAO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
como Ihe faculta o artigo 5, inciso XXXIV da Constituicêo Federal, o artigo 

109, $ 3% da Lei n* 8.666/93, e o item "9.5.2." e seus subitens do Edital de 

Convite, o gue faz consoante as razêes de fato e fundamentos de direito a 

seguir articulados: 
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As recorrentes pleiteiam a reforma da decis&o, alegando, 
em brevissima sintese, gue o julgamento proferido nao teria atendido & 

legislac&o vigente. 

Como mais adiante se demonstrard, a decis30 proferida 

pela Comissao em nada deve ser modificada, na medida em gue nenhuma 

irregularidade se observa no procedimento licitatério ou no julgamento 

efetuado. 

E importante destacar gue as recorrentes n&o ofereceram 
nenhuma impugnac3o ou combate prévio as exigências formuladas no 
Edital, precluindo, portanto, de seu direito de agora guestionar gualguer 
clausula, dando clara evidência de gue o inconformismo n&o prospera. 

No caso da licitante 'Egeplan", `h4 flagrante 
descumprimento das alfineas "d" e "e" do subitem "3.3.1", o gue implica na 
necessidade de manutencio da inabilitag&o, no apenas em respeito ao 
principio da vinculac3o ao instrumento convocatbrio, como também em 
respeito aos principios da isonomia e da igualdade, na medida em dgue a 
maior parte dos demais participantes apresentaram Corretamente o 
documento reguerido. 

Apresentar memorial de célculo desrespeitando a eguac&o 
apresentada no Edital, em essência, é o mesmo gue nao apresent4-lo. 

J& no ague se refere & licitante "JCH", a apresentac&o de 
demonstrac&o contbil relativa ao periodo de existência da empresa, no Caso 
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daguelas constituidas hê menos de um ano, em nosso entendimento, nio a 

exime de comprovar os indices superiores a 1, tal como exigido na alinea "d", 

Ia) tampouco de apresentar o memorial de cAlculo exigido na alinea "e", ambas 

do subitem "3.3.1". 

Assim é gue o motivo fundamental da inabilitacio das 

recorrentes, em gue se sopesem as razêes descortinadas nas pecas 

recursais, em nada se alterou, na medida em due apenas reafirmam a 

documentac3o e informag6es anteriormente apresentadas. 

A Administrac&io deve conduzir-se pelo principio da 

Vinculagêo ao instrumento convocatêrio, em consonência Com o principio do 

julgamento objetivo, o gue, nas sdbias palavras de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, é aguele em gue “o julgamento das propostas hd de ser feito de acordo 
com os critérios fixados no edital”. 

Se 0 edital apresentou determinada exigência para a 
habilitac&o dos interessados, n30 resta & Comissio alternativa além da 

inabilitaco do licitante gue deixou de cumpri-la. 

A CONCLUSAO E O PEDIDO: 

Resta provado gue as licitantes “Egeplan Engenharia e 

Construcëes Ltda. - ME", e, "JCH Arguitetura, Gerenciamento de Projetos 

e Obras Ltda. - EPP”, n30 atenderam a claro dispositivo de edital. De rigor, 
my Mor - T f portanto, a manutencio da decis&o gue corretamente as inabilitou. N 

  

1 Direito Administrativo, 132 Edicêo, S&o Paulo : Atlas, 2001, pêgina 300 
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Por tudo o guanto foi exposto, reguer, respeitosamente, 
seja a presente IMPUGNACAO AO RECURSO ADMINISTRATIVO, acolhida e 
conhecida, por sua tempestividade e cabimento, para o fim de negar 
provimento ao Recurso Administrativo interposto. 

Termos em gue, 

Pede e espera deferimento. 

N 

S&o Gaetanmo do Sul, 7 de fevereiro de 2018. 

D 
OD. 

ALL TRUST SERVICOS EE CONSULTORIA LTDA. EPP 

Marcelo P. Piotto 
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