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A ILUSTRISSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSAO DE JULGAMENTO 
DE LICITACOES DA FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO 
CAMPO. 

CONVITE N. 01/2018 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N“. 174/2016 

OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E 
GERENCIAMENTO LTDA., pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua 
Loefgreen, n* 280, Vila Clementino, Sao Paulo — SP, CEP: O4040-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o ne 02.136.688/0001-67, ora Recorrente. neste ato representada 
por Seu socio, gue esta subscreve, vem respeitosamente a presenca de Vossa 
Senhoria e na melhor forma de Direito, interpor, tempestivamente, suas: 

CONTRA-RAZOES 

Em face de ato do Recurso Apresentado pela empresa JCH ARGUITETURA, 

GERENCIMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. - EPP. o dual contesta o 
ato da comissêo, a dual julgou inabilitada a recorrente, por falta de atendimento 

as algumas exigências do instrumento convocatêrio (Edital), conforme exposto a 

seguir: 

DA INABILITACAO: 

“ATA DE JULGAMENTO DO CONVITE Ne 

1/2018 DA COMISSAO DE JULGAMENTO DE 

LICITACOES (CAFD) 

hd 

Contudo, guando do exame dos documentos da 

empresa JCH AROUITETURA, 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 

LIDA. - EPP, verificou-se ague o balanco 

patrimonial foi apresentado em cépia simples e 

néo acompanhadas do documento original, o gue 

inviabilizou a autenticac&o em sessêo publica e 

configurou o descumprimento do subitem 3621: 

outrossim observou-se ainda ague néo foi 

 



apresentado o memorial de cêlculo anexo ao 

balanco patrimonial, caracterizando discordência 

do subitem 3.3.1, letra "e” do Edital [.] ao 

examinar os documentos da empresa JCH 
AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E OBRAS LTDA. - EPP, identificou- 
se a entrega das seguintes Certidêes de Acervo 

Têcnico (CAT), com a seguinte realidade fatica: 

CAT Registrada no CREA - SP sob o n*. SZC- 

03326 e CAT registrada no CREA — Sob o ne. FL- 

55719, acompanhadas de Atestado de Execucë&o 

de Servicos emitidos em nome da empresa JCH 

GERENCIAMENTO, PROJETOS E OBRAS 

LTDA. — EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 

95.454.383/0001-60, demonstrando, portanto, a 

Capacidade técnica de empresa diversa da due 

participa do presente certame: e, afronta aos 

subitens 34.1 e 342. do instumento 

convocatbrio. 

Pelas raz6es acima expostas, a CJUFD declarou 

habilitada para prosseguir no certame a empresa 

OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E 

GERENCIAMENTO LTDA. —- EPP: assim como 

inabilitada para prosseguir no Convite ne. 1/2018 

a empresa JCH ARGUITETURA, 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 

LTDA.- EPP” 

DAS ALEGACOES DA RECORRENTE: 

“E gue a JCH apresentou balanco de abertura em 

copia simples, o gue a nosso ver. até mesmo em 

virtude da baixa competitividade apresentada 

neste convite 01/2018, poderia de ser solicitado a 

via original posteriormente, caso esta viesse a 

 



apresentar proposta mais baixa, portanto de 

acordo com os principios da lei 8666/93. 

L.] 

Ainda referente ao balanco é dito gue o JCH, 

NAO APRESENTOU MEMORIAL DE CALCULO 

anexo ao balanco patrimonial. 

A Comissêo de julgamento de Licitac6es (CJL/FD) 

refere-se a nêo apresentacëo de memorial de 

calculo anexo ao balanco patrimonial (subitem 

3.3.1 letra 'e”) e os indices ILG, ISG nêo 

Superiores a 1 

Enfatizamos gue tais critérios aplicam-se as 

empresas constituidas a mais de um ano, porém 

observar ague a JCH AROUITETURA, 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 

foi constituida na data de 13 de Outubro de 2017. 

portanto com menos de um ano de funcionamento 

e@ conseguentemente Tfaturamento, gue sêo 

elementos bêsicos na eguacëo do ILG e ISG. A 

Lei 8666/93, em seu artigo n“. 109 inciso 1 e& 

alteragbes posteriores amparam empresas recém 

constituidas logo o memorial de cêlculo gue se 

baseia em tais indices é dispensêvel. 

[.] 

@uanto ao acervo: 

Inicialmente esclarecemos gue o profissional Jose 

Carlos ribeiro arguiteto CAU N9A3107-0 & 

responsavel técnico tanto da JCH 

GERENCIAMENTO PROJETOS E OBRAS 

EIRELE com CNPJ: 55 454 383/0001-60, guanto 

da JCH ARGUITETURA, GERENCIAMENTO DE 

 



DO EDITAL: 

PROJETOS E OBRAS LTDA cujo CNPJ é ne. 28 

628 432/0001-60. 

O acervo é do profissional, e nêo da empresa, o 

fato de constar o nome da primeira empresa nêo 

altera a procedência e muito menos afronta os 

subitem 341 e 342 do instumento 

convocatbrio. 

Portanto 6 improcedente a alegac&o de gue 

apresentamos “capacidade técnica de empresa 

diversa da gue participa do certame”. uma vez 

gue como dissemos o acervo nêo pertence a 

empresa. 

A resolucëo 93/2014 do CAU Conselho Regional 

De Arguitetura e Urbanismo, em seu artigo 11e. 

Deixa muito claro gue o acervo técnico pertence 

ao profissional e nêo & empresa. 

Ri 

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO 

2.1. Poderdo participar deste Convite pessoas juridicas 

convidadas ou interessadas: 

[.J 
3.3. PARA A G@UALIFICACAO ECONOMICO- 
FINANCEIRA: 

[.] 

3.3.1. Indices Contabeis: 

a) Balango patrimonial e demonstrac6es 
contabelis do udltimo exercicio social, jé exigiveis e 
apresentados na forma da Lei, gue comprovem a 
boa situacëo financeira da empresa, vedada a sua 
substituic&o por balancetes ou balancos 
provis6rios, podendo ser atualizados por indices 
oficiais guando encerrados hê mais de 3 (três) 
meses da data da apresentac&o da proposta 
comercial, devendo estar em conformidade com a 
legislag&o vigente aplicêvel & espêcie; 

 



b) Se a licitante tiver sido constituida hê menos de 
1 (um) ano, a documentac&o referida na alinea "a” 
deverê ser substituida pela demonstracëo contabil 
relativa ao periodo de funcionamento: 

c) Verificac&o da boa situacëo financeira da 
licitante avaliada pelo Indice de Liguidez Geral 
(ILG), 
Indice de Solvéncia Geral (ISG) e Indice de 
Liguidez Corrente (ILC), maiores gue 1 (um), 
resultantes da aplicacë&o das frmulas abaixo, 
com valores extraidos de seu balanco patrimonial: 

d.i) ILG - Afivo Circulante * Realizével aLongoa Prazo 
Passivo Circulante * Exigivel a Longo Prazo 

d2)lLC- . Afive Ciculante 

Passivo Circulante 

d.3 ISG- Ativo Total 
Passivo Circulante * Exigivel a Longo Prazo 

e) As f@rmulas dos indices contabeis dever&o ser 
devidamente aplicadas em memorial de cêlculo 
anexo ao balanco. 

3.4. PARA A GUALIFICACAO TECNICA: 

3.4.1. Prova de aptid&o para o desempenho de 
atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, guantidades e prazos com o 
objeto licitado, por meio da apresentac&o de, no 
minimo, 1 (um) Atfestado ou Certidêo, expedido 
por pessoa juridica de direito piblico ou privado, 
no gual conste: a) o nome da proponente; b) 
periodo contratual, preferencialmente: c) valor da 
contratacëo, preferencialmente; e d) identificac&o 
da pessoa juridica emitente (nome, endereco, 
telefone(s) e e-mail do contato do emitente do 
atestado), bem como o nome e cargo do 
signatêrio. 

3.4.2. O(s) Atestado(s) ou Certid&o(6es) 

deverê(&o) comprovar a execucëo de servicos 
similares em aguantidades razoëveis, assim 
consideradas, no minimo, 50% (cinguenta por 

cento) da rea total a ser trabalhada, a saber: 

17,66m* (dezessete inteiros e sessenta e seis 
centésimos metros guadrados). 

, 

3.6. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO: 

 



3.6.1. A raz&o ou denominagëo social da 
proponente, gue constarê dos envelopes ou de 
guaisguer outros documentos, deverd ser a 
mesma do Cadasto Nacional de Pessoas 
Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJAMF), 
vedada a utiizac&o de nome “fantasia” ou nome 
incompleto. 
3.6.2. Os documentos poder&o ser apresentados 
em original, c6pia autenticada por Cartério 
competente, por publicac&o em G6rg&o da 
imprensa oficial ou c6pia simples, desde gue 
legiveis, sem rasuras e borrêes: 

3.6.2.1. Tratando-se de cépias simples, a 
apresentacëo dos documentos originais serê 
obrigatéria na data designada para a abertura dos 
envelopes, para gue a Comissêo de Julgamento 
de Licitacbes possa autenticé-las em sessêo 
publica; 

3.6.3. Protocolos de entrega e/ou solicitacëo de 
documentos nêo ser&o aceitos em substituic&o 
aos documentos exigidos por este Edital, inclusive 

no gue lange as certid6es; 

L.] 

DAS INCOERÊNCIAS NA DEFESA APRESENTADA: 

A recorrente foi inabilitada por nêo apresentar, ou apresentar documentacêo em 

desconforme com as exigências do instrumento cConvocatêrio, a JCH 

descordando das exigências descritas. teve tempo habil para guestionar ou até 

mesmo impugnar o edital. O gue nêo o fez. 

Apos a abertura e constatac&o das inobservências no atendimento aos reduisitos, 

faz em sua defesa, sugestêes de gue devido ao nuimero pegueno de empresas, 

com relagao ao numero de licitantes convidadas, dever& ser concedido um 

tratamento diferenciado (pois diverge da regra do instrumento), na gual seja 

habilitada e se a proposta for a de menor valor seja solicitado o documento 

original, o gue nao faz sentido algum perante a legislacêo vigente. 

 



A defesa do interesse publico, deve seguir as premissas legais, a inabilitac&o por 

falta de apresentacao de documentacao em conformidade com a exigência 

explicita no edital, n&o pode ser considerada rigor excessivo. é ato obrigatêrio aos 

agentes publicos, tendo a Comissêo de forma justa e assertiva adotado conduta 

legal e vinculada ao descrito no bojo do documento due rege os ritos do convite 

em duestao. 

Com relagêo a nêo apresentacao do memorial, hê argumento ilusêrio de due a 

JCH esta dispensada, por conta de o periodo de constituicao ser inferior a 1 ano, 

o due isenta do ato de apresentacao do termo de encerramento, poréêm, nao 

interfere na apresentac&o do memorial de calculo com relacêo ao periodo de sua 

constituicao. 

Finalmente, podemos falar sobre o ultimo argumento apresentado pela 

recorrente, apos construir uma tese, um tanto auanto, destorcida menciona, 

“Portanto é improcedente a alegac&o de gue apresentamos “capacidade técnica 

de empresa diversa da gue participa do certame” " porém, apresentou para 

atendimento aos reguisitos técnicos, documentac&o com razao social e CNPJ 

divergente da dual se apresenta como proponente do certame. Nao entendi a 

improcedência mencionada pela recorrente. 

Outro ponto importante o gual gueremos esclarecer, e de gue, o acervo técnico 

emitido pelos conselhos regulamentadores das atividades de arguitetura e 

engenharia (CREA / CAU) pertencem fatidicamente ao profissional, porém, o 

atestado o gual originou o acervo, pertence a empresa, a agual é responsavel pela 

gestêo juridica, operacional dos servicos contratados, por este motivo ha a 

distinao dentre comprovacao têcnica-operacional (Licitante) e têcnica- 

profissional (responsaêvel técnico), sendo ambas de extrema importência para a 

garantia da execugêo dos servicos, nêo havendo sustento para a alegacêo, de 

gue sendo o profissional detentor do acervo, responsêvel técnico pelas duas 

empresas, é suficiente para presuncêo de capacidade técnica operacional. 

 



A FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, estê 

contratando uma empresa juridica com sua estrutura técnica, para a execucêo 

dos servicos, nêo um profissional. 

BASE LEGAL: 

LEI N* 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993: 

“Art. 12 Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitac6es e contratos administrativos pertinentes a 

obras, servicos, inclusive de publicidade, 

compras, alienagbes e locac6es no dmbito dos 

Poderes da Uniëo, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios. 

Paragrafo unico. Subordinam-se ao regime desta 

Lei, alêém dos 6rgëos da administracë&o direta, os 

fundos especiais, as autarguias, as fundac6es 

publicas, as empresas publicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades 

controladas direfa ou indiretamente pela 

Uniëo, Estados, Distrito Federal e Municipios.' 

Art. 22 As obras, servicos, inclusive de 

publicidade, compras, alienacêes, concessêes, 

permissbes e locac6es da Administrac&o Piblica, 

Gguando contratadas com terceiros, serëo 

necessariamente precedidas de licitacëo, 

ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei. 

Paragrafo umico. Para os (ins desta Lei 

considera-se contrato tcdo e gualguer ajuste entre 

6rg&os ou entidades da Administrac&o Publica e 

particulares, em gue haja um acordo de vontades 

para a formacëo de vinculo e a estipulacëo de 

 



obrigac6es reciprocas, seja agual for a 

denominacëo utilizada. 

Art. 3% A licitacëo destina-se a aarantir a 

observência do principio constitucional da 

isonomia, a selecëo da proposta mais 

vantajosa para a administracëo e a promocao 

do desenvolvimento nacional sustentêvel e 

ser processada e julgada em estrita 

conformidade com os principios bêsicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculacëo ao instrumento 

convocatorio, do julgamento objetivo e dos 

gue Ihes sêo correlatos. 

$ 10 E vedado aos agentes publicos 

l- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

de convocacëo, cléusulas ou condicêes gue 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

carater competitivo, inclusive nos casos de 

Ssociedades cooperativas, e  estabelecam 

preferências ou distincbes em razëo da 

naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes 

ou de gualguer outra circunstência impertinente 

ou irrelevante para o especifico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos $6 B%a 12 

deste artigo e no A; 

Il- estabelecer tratamento diferenciado de 

natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciëria ou gualguer outra, entre empresas 

brasileiras e estrangeiras, inclusive no gue se 

refere a moeda, modalidade e local de 

pagamentos, mesmo @guando envolvidos 

financiamentos de agéncias internacionais, 

ressalvado o disposto no parêgrafo seguinte e 

 



no art. 3 da Lei n? 8248, de 23 de outubro de 

1991.” 

“Art. 40. O edital conterê no preêmbulo o numero 

de ordem em sêrie anual, o nome da reparticéo 

interessada e de seu setor, a modalidade, o 

regime de execuc&o e o tipo da licitacëo, a 

mencëo de gue serê regida por esta Lei, o local, 

dia e hora para recebimento da documentacêo e 

proposta, bem como para inicio da abertura dos 

envelopes, e indicar&, obrigatoriamente, 0 

seguinte: 

l-objeto da licitacë&o, em descric&o sucinta e 

Clara; 

If - prazo e condicêes para assinatura do contrato 

ou retirada dos instrumentos, como previsto no 

art. 64 desta Lei, para execucëo do contrato e 

para entrega do objeto da licitacëo; 

ll - sancbes para o caso de inadimplemento: 

IV - local onde poderê ser examinado e adauirido 

Oo projeto baêsico; 

V- se hê projeto executivo disponivel na data da 

publicac&o do edital de licitacëo e o local onde 

possa ser examinado e adguirido; 

Vl- condicées para participac&o na licitacëo, 

em conformidade com os arts. 27 a 31 desta 

Lei, e forma de apresentacio das propostas: 

Vll - critério para julgamento, com disposic6es 

claras e parêimetros objetivos; ” 

“Art. 44. No julgamento das propostas, a 

Comissd4o levard em considerac&o os critérios 

Na 

IV Ao) 
N 

LA



objetivos definidos no edital ou convite, os 

guais nao devem contrariar as normas e 

Brincipios estabelecidos por esta Lei. 

$ 7 É vedada a utilizac&o de gualguer 

elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo ou reservado gue possa ainda gue 

indiretamente elidir o principio da igualdade 

entre os licitantes. 

$ 20: No se considerard gualguer oferta de 

vantagem nêo prevista no edital ou no convite, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, nem preco ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

Art. 45. O julgamento das propostas serd 

objetivo, devendo a Comissêo de licitac&o ou o 

responsavel pelo convite realizê-lo em 

conformidade com os Hpos de licitacëo, os 

critërios previamente estabelecidos no ato 

convocat6rio e de acordo com os fatores 

e@xclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferic&o pelos licitantes e pelos 

Grgëos de controle. 

$ 1? Para os efeitos deste artigo, constituem tipos 

de licitacëo, exceto na modalidade 

CONCUFSO: (Redacëo dada pela Lei ne 8.883, 

de 1994) 

l-a de menor preco-guando o critério de 

selecëo da proposta mais vantajosa para a 

Administracdo determinar gue serê vencedor o 

licitante gue apresentar a proposta de acordo 

com as especificacoes do edital ou convite e 

ofertar o menor preco; 

Il-a de melhor técnica; 

 



l-a de técnica e preco. 

IV-a de maior lance ou oferta -nos casos 

de alienag&o de bens ou concess&o de direito real 

de usSOo. (Incluido pela Lei n“ 8.883, de 

1994) 

$ 22 No caso de empate entre duas ou mais 

propostas, e apos obedecido o disposto no 

$ 2% do art. 3” desta Lei, a classificac&o se farê, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para 

Oo gual todos os licitantes sero convocados, 

vedado gualguer outro processo. 

Art. 47. Nas licitacêes para a execucëo de 

obras e servicos, dguando for adotada a 

modalidade de execucëo de empreitada por 

preco global, a Administrac&o dever4 fornecer 

obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 

elementos e informacbes necessdrios para 

gue os licitantes possam elaborar Ssuas 

propostas de precos com total e completo 

conhecimento do objeto da licitacao. 

DAS PENALIDADES: 

LEI N9 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993: 

Art. 82. Os agentes administrativos gue 

praticarem atos em desacordo com os preceitos 

desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da 

licitacëo sujeitam-se as sanc6es previstas nesta 

Lei e nos regulamentos prêprios, sem prejuizo 

das responsabilidades civil e criminal gue seu ato 

ensejar. 

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda gue 

simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, 

 



Gguando servidores publicos, alêém das sancêes 

penais, & perda do cargo, emprego, funcêo ou 

mandato eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor publico, para os 

fins desta Lei, aguele gue exerce, mesmo gue 

transitoriamente ou Sem remuneracëo, cargo, 

funcéo ou emprego publico. 

$ 1% Eguipara-se a servidor publico, para os fins 

desta Lei, guem exerce cargo, emprego ou funcêo 

em entidade paraestfatal, assim consideradas, 

além das fundacées, empresas publicas e 

sociedades de economia mista, as demais 

entidades sob controle, direto ou indireto, do 

Poder Pablico. 

$ 22 A pena imposta serd acrescida da terca 

parte, guando os autores dos crimes previstos 

nesta Lei forem ocupantes de cargo em comisséo 

ou de fung&o de confianca em Grgéo da 

Administracëo direta, autarguia, empresa publica, 

sociedade de economia mista, fundacëo publica, 

ou outa entidade contolada direta ou 

indiretamente pelo Poder Publico. 

Art. 85. As intracBes penais previstas nesta Lei 

pertinentes as licitacbes e aos contratos 

celebrados pela Uniëo, Estados, Distrito Federal, 

Municipios, e respectivas autarguias, empresas 

publicas, sociedades de economia mista, 

fundac6es puiblicas, e guaisguer outras entidades 

SOb seu controle direto ou indireto”. 

Ex positis, vem a esta empresa, reguerer 

due seja mantida a 'inabilitac&o da empresa JCH AROUITETURA, 

GERENCIMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA. - EPP, no certame em tela, 

dando prosseguimento ao mesmo, jê& due no gue tange a documentacao e as 

 



alegac6es do recursb apresentados, ambos n&o trazem fundamento algum a ser 

conhecido e acatadolbor esta entidade. 

L Sê&0 Paulo, 01 de Marco de 2.018     i ' 

OFICEPLAN Planeja ento e Gerenciamento LTDA EPP 

Luis Antonio Pupinski L SOcio Diretor 

CPF n*. 116.296.838-92


