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A Faculdade de Direito de So Bernardo do Ca mpo 
Rua Java, n 425, Jardim do Mar, CEP 09750-650. 
Sdo Bernardo do Campo — SP 

  

      Assunto: impugnacêo CONTRA INABILITACAO 

  

A empresa JCH AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETO E OBRAS 
sediada na Rua Joëo Ribeiro, 570, conjunto 4, Bairro Campestre, na cidade 
de Santo André, no estado de S3o Paulo, inscrita no CNPJ sob ne 
28.628.432/0001-60, através de seu procurador JOSE CARLOS RIBEIRO, 
portador da Carteira de Identidade 6 700 334-5, e inscrito no CPF/MF com 
Oo NE 921 274 288-20 vem através deste instrumento, 
Apresentar INPUGNACAO 4 inabilitacio do convite 01/2018 cujo objeto é: 
Prestacdo de servico de elaboracëo de projeto bdsico e executivo para 
climatizac&o da sala de arguivo da Faculdade de Direito de SAO 
BERNARDO DO CAMPO, incluindo a fiscalizag&o dos servicos de execucëo 
do projeto. 

Na ata de julgamento do convite 01/2018 informa gue das dezesseis 
empresas convidadas apenas duas apresentaram proposta o gue 
demonstra falta de interesse pela grande maioria, e gue reflete na falta de 
gu6rum. 

É informado 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 solicitada a via 
original posteriormente, caso esta viesse a apresentar proposta mais 

baixa, portanto de acordo com os principios da lei 8666/93. 

A lei preconiza a proposta econêmica mais atraente para a licitante o gue 
é mais util do gue a exigência formal. Outra informac3o relevante 
informado na ATA de julgamento, é gue as empresas apresentam 

regularidade fiscal e trabalhista. 

Portanto empresas idêneas e sobreviventes num mercado em baixa. . 
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Diversos érgaos publicos tem solicitado cOpia simples de documentos'em 
licitacêes, de forma gue a sua nio apresentacdo é critério da comis$3o de 
licitacêo, e, portanto, nio fere nenhum principio constitucional. 

Ainda referente ao balanco é dito gue o JCH, NAO APRESENTOU 
MEMORIAL DE CALCULO anexo ao balanco patrimonial. 

A Comissdo de Julgamento de Licitacêes (CIL/FD) refere-se a n3o 
apresentacdo de memorial de calculo anexo ao balanco patrimonial 
(subitem 3.3.1 letra “e”) e os indices ILG, ISG n3o superioresa 1. 

Enfatizamos gue tais critérios aplicam-se as empresas constituidas a mais 
de um ano, porém observar gue 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 
faturamento, gue sêo elementos bdsicos na eguac3o do ILG e ISG. A Lei 
8666/93, em seu artigo n” 109 inciso 1 e alteracêes posteriores amparam 
empresas recém constituidas logo o memorial de calculo gue se baseia em 
tais indices é dispensdvel. 

Ndo obstante ao previsto em Lei atendemos o item 3.3.1 letra “c” 
apresentou uma demonstracêo cont4bil conforme exigência do EDITAL 
gue neste caso é representada no préprio Balanco Patrimonial. 

” Nenhuma empresa pode ser impedida de participar de licitacêes, por 
ndo possuir o balanco patrimonial, em virtude do tempo de existência 
inferior a um 1 ano. 

Nos casos de empresas recém-criadas, a exigência prevista no artigo 31, , 
da Lei 8.666/93, serd atendida mediante a apresentacëo do "Balanco de 
Abertura". Consoante dispêe o Manual de Licitacêes e Contratos do TCU, 

48 edicao (fl. 4A0):ou 6rgdo eguivalente. 

"Os indices econêmicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo 

31, 88 19 e 59, destinam-se exclusivamente & selecëo dos licitantes com F 
capacidade econêmico-financeira suficiente a assegurar a execucio | MI 
integral do contrato. Jy) MV 
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     O objetivo, portanto, é prevenir a Administracëo Publica para gue 
empresas aventureiras e sem guaisguer responsabilidades ou respald 
financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e,durante 
execucdo da obrigacao contratada, nio apresentasse capacidade #ara 
concluir o objeto da obrigacio. 

As certidbes negativas, o acervo técnico e demais exigências contidas no 
edital sao suficientes para assegurar 4 comiss&o gue a empresa tem as 
condicêes de, se ganhar a licitacêo, garantir a execucBo total do contrato. 

O trabalho objeto desta licitacao, elaboracio de “ANTEPROJETO, 

PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA CLIMATIZACAO DA 

SALA DE AROUIVO DA FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO 

CAMPO, BEM COMO A FISCALIZACAO DAS FUTURAS OBRAS A SEREM 

EXECUTADAS.” Ë trabalho intelectual, onde o investimento material é 

plenamente suportavel face as exigências jê apontadas no edital, 

lembrando ague o valor é aproximadamente R$15.000 (OUINZE MIL REAIS). 

5- “A comprovacëo da boa situacëo financeira da empresa serd feita de 

forma objetiva,...” 

O critério de julgamento dos indices sempre deverd4 estar expresso no 

edital de forma clara e objetiva, no restando duvidas ou omissêes. 

Oualguer critério subjetivo de julgamento serd de pronto afastadoe 

declara invalido. Também é vedada a exigência de faturamento minimo 

anterior, indices de rentabilidade ou lucratividade (8 1% do artigo 31) 

O texto acima serve para lancar luz aos esclarecimentos agui pretendidos 

em especial para a impossibilidade de se afirmar gue os indices 

eventualmente apontados por uma empresa com mais de 1ano esteja em 

melhores condicées ECONOMICAS DO OUE UMA EMPRESA recêm- 

constituida. 

A empresa JCH arauitetura gerenciamento projetos e obras Ltda. ndo 

possui nenhum passivo, esta com todas as certidêes em dia, e seus 

acervos técnicos certamente sio prova de estar entre as empresas mais 

experientes. | 
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Ouanto ao acervo: 

Inicialmente esclarecemos gue o profissional Jose Carlos ribeiro aragyiteto 

CAU N$A3107-0 é responsdvel técnico tanto da JCH GERENCIAMENTO 

PROJETOS E OBRAS EIRELE com CNPJ 55 454 383/0001-60 auanto da JCH 

AROUITETURA, GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LTDA cujo CNPJé 

ne 28 628 432/0001-60. 

O acervo é do profissional, e nêo da empresa, o fato de constar o nome da 

primeira empresa nao altera a procedência e muito menos afronta os 

subitens 3.4.1 e 3.4.2 do instrumento convocatério. 

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

técnica de empresa diversa da due participa do certame”, uma vez gue 

como dissemos o acervo ndo pertence a empresa. 

A resolucao 93/2014 do CAU conselho Regional De Arguitetura e 

Urbanismo, em seu artigo 11% deixa muito claro gue o acervo técnico 

pertence ao profissional e nio 4 empresa. 

Para tanto transcrevemos abaixo o teor desta resolucao. 

Art. 11. Em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei n” 8.666, de 21 

de junho de 1993, e para fins de Habilitacdo em processos licitatêrios, a 

comprovacdo de gualificacao técnica da pessoa juridica de Arguitetura e 

Urbanismo, de direito publico ou privado, dar-se-d pelo conjunto de CAT- 

emitidas em nome dos arduitetos e urbanistas integrantes de seu guadro 

permanente. 

Pardgrafo unico. Para fins desta Resolucdo, compreendem-se por guadro 

permanente os arguitetos e urbanistas registrados no CAU/UF como 

responsdveis técnicos pela pessoa juridica, por meio de RRT de Cargoe 

Funcao. 

Concluindo, entendemos gue o Edital é o nosso elemento norteador, e 

estamos atendendo ao gue ali foi preconizado e entendemos gue em caso ' 
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de duvidas deve-se seguir ao gue preconiza a lei 8666/93 particularmegte 
nos seus fundamentos: 

“O doutrinador Hely Lopes complementa” o raciocinio a cerca da licitacio 
dizendo gue: 

Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucess3o ordenada de 

atos vinculantes para a Administracêo e para os licitantes, o gue propicia 

igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiëncia 

e moralidade nos negécios administrativos. Tem como pressuposto a 

competicao. 

A finalidade da licitac&o deve ser sempre atender o interesse publico, 

buscar a proposta mais vantajosa, como dita acima, deve haver igualdade 

de condicêes, bem como os demais principios resguardados pela 

constituicao. 

Vale ressaltar gue nem sempre a posposta mais vantajosa é a de menor 

preco e gue o respeito ao principio da isonomia deve ser respeitado. 
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Jose Carlos ribeiro Arguiteto CPF 821 274 288-20 RG 6 700 334-5 
SANTO ANDRE 
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