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A ILUSTRISSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSAO DE JULGAMENTO 

DE LICITACOES DA FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO 

CAMPO. 

TOMADA DE PRECOS N 1/2018 
PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIGO N* 203/2017 

OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E 

GERENCIAMENTO LTDA., pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua 

Loefgreen, n* 280, Vila Clementino, Sêo Paulo - SP, CEP: O4040-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n* 02.136.688/0001-67, ora Recorrente, neste ato representada 

por seu $Ocio, due 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 EGEPLAN 

ENGENHARIA E CONSTRUGOES ME, o agual contesta o ato da comissêo, a 

agual julgou inabilitada a recorrente, por falta de atendimento as algumas 

exigências do instrumento convocatêrio (Edital), conforme exposto a seguir: 

DA INABILITACAO: 

“ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE 

PRECOS N“ '1/2018 DA COMISSAO DE 

JULGAMENTO DE LICITACOES (CJL/FD) 

[.] 

Alo continuo, os membros da CJLUFD vistoriaram, 

ainda lacrados, todos os envelopes “A” e passou 

ao exame dos documentos de Habilitacëo das 

empresas autorizadas a prosseguir na licitacëo, 

notadamente, Egeplan Engenharia e Construc6es 

Ltda. — ME e Officeplan PFlanejamento e 

Gerenciamento Lida. - EPP. De pronto averiguou- 

Se gue o ato constitutivo da empresa Egeplan 

Engenharia e Construcbes Lida. - ME atribuiu o 

exercicio da administracêo da sociedade a ambos



os sécios, Sr. Alfredo Teixeira Junior e Sra, Nalu 

Salzedas Teixeira, cabendo a eles, juntos a 

responsabilidade ou representacBo ativa e 

passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente. Ocorre gue as declaracoes 

arroladas nas letras “a” a "d” do subitem 3.3.1.5 

do instrumento convocatbrio, embora 

apresentadas pela licitante, foram fimadas to 

somente pelo Sr. Alfredo Teixeira Junior. Neste 

diapasêo, restou & CJL/FD inabilitar a empresa 

Egeplan Engenharia e Construc6es Ltda. - ME, 

tendo em vista gue a licitante foi representada 

apenas por um dos sécios, nêo sendo, portanto, 

os poderes delegados conforme o contrato social, 

gue estabelece o exercicio da sociedade, em 

juizo e foda dele. 

L.J 

DAS ALEGACOES DA RECORRENTE: 

bed 

O entendimento da CJL/FD de gue a expresséo 

"ambos os s6écios" eguivale ao termo "juntos” 

nada mais é do gue um eguivoco semêntico e gue 

pode trazer conseguëncias alarmantes para a 

sociedade, porgue Se assim interpretado cria 

uma restricêo gue nêo existe e nêo reflete a 

vontade dos s6cios. 

Observamos gue o contrato da Egeplan é simples 

e nêo contém agualguer clêusula, expressêo ou



determina€&o gue restrinja ou crie regras para 

representagëo da sociedade, portanto, suas 

clêausulas nê&o podem ser interpretadas de forma 

extensiva, 

Medidas gue produzem uma limitacëo (como 

estabelecer a representacëo / administracëo 

conjunta por duas pessoas), como nêéo decorrem 

de lei, nêo podem ser presumidas, pois se for a 

vontade dos s6cios, têm gue estar e devem ser 

expressamente previstas para gue nêo suscitem 

duvidas, principalmente por gerarem uma 

RESTRICAO. 

-] 

ll.b) Da Necessêria Observência dos Principios 

da Competividade e do Formalismo Moderado 

Além da ausénclia de gualguer irregularidade na 

representacëo da Recorrente, mister apontar gue 

a inabilitacë&o da Recorrente afronta, também, os 

principios da competividade e do formalismo 

moderado, senêo vejamos. 

Consoante expressa disposic&o do artigo 3% $ 1* 

inciso |, da Lei ne. 8666/93, a licitacëo se destina 

a observar os principios constitucionais `e, 

também, veda ao agente publico admitir 

condic6es gue comprometam ou frustrem o 

cardter competitivo do certame. 

[.] 

Verifica-se, portanto, a necessidade da 

observência dos principios da competitividade e 

do formalismo moderado ague disciplinam as 

licitacbes, motivo pelo gual reguer a reforma da r. 

 



DO EDITAL: 

deciséo e, por conseguinte, a habilitacêo da 

Recorrente para prosseguir no certame.” 

“3.3.1.1. PARA A HABILITACAO JURIDICA 

N; 
Cc) Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou 

Certificado de Condic&o de Microempreendedor 

Individual (CCMEI em vigor, devidamente 

registrado em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ac6es, 

acompanhado de documentos de eleic&o ou 

designac&o de seus administradores; " 

“3.3.1.5. PARA A DOCUMENTACAO 

COMPLEMENTAR 

a) Declaracëo de gue a empresa nêo possui 

nenhum fato impeditivo para contratar com o 

Poder Publico, submete-se integralmente a todas 

as exigéncias desta Tomada de Precos e atende 

as disposicêes do artigo 7% inciso XXXII, da 

Constituic&o Federal c/c artigo 27, inciso V, da Lei 

Federal n* 8.666/93, conforme modelo (Anexo IV); 

b) Declaracëo de microempresa ou empresa de 

pegueno porte para o exercicio do direito de 

Dreferência, guando cabivel, previsto na Lei 

Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar n* 147, de 

7 de agosto de 2014, e pela Lei Complementar ne 

156, de 27 de outubro de 2016, conforme modelo 

(Anexo V); 

c) Declaracê&o de aue a empresa atende as 

normas relativas a& saude e seguranca no 

trabalho, nos termos do artigo 117, parégrafo 

`



DA CLAUSULA CONTRATUAL: 

unico, da Constituic&éo do Estado de S&o Paulo. 

conforme modelo (Anexo VI); 

d) Declaragë&o de comprometimento com a prêtica 

do t#rabalho decente, nos termos do Decreto 

Municipal n* 17.146, de 13 de maio de 2010, 

conforme modelo (Anexo VII); ” 

“CLAUSULA G@UINTA: - A administrac&o da 

sociedade serê exercida por ambos os s6cios, e 

a eles caberfio a responsabilidade ou 

representagêo ativa passiva da sociedade, judicial 

e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 

afos compreendidos no objeto social, sempre no 

interesse da sociedade, #icando vedado, 

entretanto, o uso da denominacëo Social em 

negocios estranhos aos fins sociais". (Grifei e 

Negritei). 

DAS INCOERÊNCIAS NA DEFESA APRESENTADA: 

Inicialmente gostaria de salientar aue o Recurso apresentado traz meras 

argumentac6es sem dgualguer fundamento. 

Em breve sintese, apds a leitura do documento, observamos: 

1%. Tese de defesa gue se constr6i sobre um ilusério erro de interpretacao de 

texto da cléAusula contratual. 

2%. Alegacao de restricao a gual foi criada e gue nêo existe 

S



3%. Ao fim, a recorrente se defende com o argumento do excesso de formalismo e 

a defesa dos principios da competitividade. 

As linhas de defesa utilizadas ja por si, se opêem criando uma defesa 

desesperada e desamparada legalmente. 

O Contrato Social pode ser considerado eduivalente a uma certidao de 

nascimento da empresa, nele consta todas as condicées e regras as sob as guais 

sera regida. 

A clausula contratual de Administracêo do documento apresentado pela empresa 

EGEPLAN, nêo abre gualguer precedente para erro de interpretacêo ou alegacao 

de gue o texto apresenta dubiedade. 

O significado da palavra “ambos” é objetivamente “os dois”, outro termo 

empregado na sedguência do texto “e a eles", obvio gue o documento atrela a 

representac&o aos s6cios conjuntamente, pois ambos e eles néo pode e jamais 

poderê ser interpretado como “um s6”. 

Em outra vertente alega, a criacao de uma restricêo due nêo existe, porêm, o 

item ao aual se refere ao contrato social, o gual transcrevemos dentre os termos 

e exigências aduzidas no edital, citados neste documento anteriormente, solicita 

documento de “eleicao ou designacêo de seus administradores”, justamente 

para comprovar a forma de representacao da empresa. O documento 

apresentado comprova a representag&o conjunta, e por ocasiao da assinatura 

das declaracées a forma de representacao nêo foi respeitada pela empresa 

EGEPLAN, o aue nêo pode imputar gualguer responsabilidade a comissêo, pois a 

mesma possui responsabilidade em jugar objetivamente as documentacoes 

apresentadas por todos os concorrentes, sem gue seja adotado critêrio subjetivo 

com base em presuncoes. 

 



Observamos gue nem mesmo, do documento apresentado como Recurso contra 

a acêo0 de inabilitac&o hê assinatura conjunta para demonstrar Concordência com 

as contestacoes realizadas. (O ague torna também o recurso invalido, pois, a 

socledade nao pode ser representada unicamente pelo subscritor no documento). 

E finalmente a guestê&o do formalismo excessivo, ora senhores, como pode ser 

considerado excesso de formalismo a determinacao de representacao de 

documento ao agual apresentado para participacao pelo préprio proponente? 

Considerar as declaracêes apresentas firmadas, unicamente por um dos sêcios, 

guando o documento apresentado pela empresa restringe a assinatura individual, 

seria no minimo irresponsêvel, para nao dizer ilegal, e nêo pode ser considerado 

excesso de formalismo, as declaracêes naêo possuem validade por nao serem 

coerentes com as determinacêes impostas pelo instrumento juridico. 

O principio de competitividade nêo pode afrontar as premissas legais, nao ha 

possibilidade de prosseguimento da empresa EGEPLAN no certame, os 

argumentos empenhados para a reversêo na 'inabilitacêo, nao possuem 

coerência, lisura ou gualguer legalidade. 

BASE LEGAL: 

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

“Art. 12 Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitacë6es e contratos administrativos pertinentes a 

obras, servicos, inclusive de publicidade, 

compras, alienac6es e locacbes no dmbito dos 

Poderes da Uniëo, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios. 

 



Parêgrafo tinico. Subordinam-se ao regime desta 

Lei, além dos 6rgëos da administrac&o direta, os 

fundos especiais, as autarguias, as fundac6es 

publicas, as empresas publicas, as sociedades de 

@conomia mista e demais entidades 

controladas direta ou 'indiretamente pela 

Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.” 

Art. 22 As obras, servicos, inclusive de 

publicidade, compras, alienacBes, concessêes, 

permissêes e locac6es da Administracë&o Publica, 

guando contratadas com terceiros, Serêo 

necessariamente precedidas de licitacëo, 

ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei. 

Paragrafo anico. Para os #fins desta Lei, 

considera-se contrato todo e gualguer afuste entre 

6rgéos ou entidades da Administracê&o Publica e 

particulares, em gue haja um acordo de vontades 

para a formac&o de vinculo e a estipulacëo de 

obrigacées reciprocas, seja gual for a 

denominacëo utilizada. 

Art. 37 A licitacêo destina-se a garantir a 

observincia do principio constitucional da 

isonomia, a selecdo da proposta mais 

vantajosa para a administracao € a promocaêo 

do desenvolvimento nacional sustentivel e 

serd processada e julgada em estrita 

conformidade com os principios bêsicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
  

da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculacêao ao instrumento 

convocatorio, do julgamento objetivo e dos 

gue Ihes $sao correlatos. 

$ 1: É vedado aos agentes publicos



  

“Art. 40. O edital conterê no preëmbulo o nimero 

de ordem em série anual, o nome da repartic&o 

interessada e de seu setor, a modalidade, o 

regime de execucëo e o tpo da licitacëo, a 

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

dia e hora para recebimento da documentacëo e 

proposta, bem como para inicio da abertura dos 

envelopes, e indicarê&, obrigatoriamente, `o 

seguinte: 

l-objeto da licitacëo, em descricBo sucinta e 

clara; 

ll- prazo e condic6es para assinatura do contrato 

ou retirada dos instrumentos, como previsto no 

art. 64 desta Lei, para execucëBo do contrato e 

para entrega do objeto da licitacëo; 

ll - sancbes para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde poderê ser examinado e adguirido 

Oo projeto basico; 

V- se hê projeto executivo disponivel na data da 

publicac&o do edital de licitac&o e o local onde 

possa ser examinado e adguirido; 

Vl- condicées para participac&o na licitacao, 

em conformidade com os arts. 27 a 31 desta 

Lei, e forma de apresentacëo das propostas: 

Vll - critério para julgamento, com disposicêes 

claras e parêmetros objetivos: ” 

“Art. 44. No julgamento das propostas, a 

Comissêo levard em consideracëo os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os 

guais nêo devem contrariar as normas e 

Brincipios estabelecidos por esta Lei.



61 É vedada a utilizacao de agualguer 

elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo ou reservado gue possa ainda gue 

indiretamente elidir o principio da igualdade 

entre os licitantes. 

$ 2: Nêo se considerard agualguer 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 Sserd 

objetivo, devendo a Comissêo de licitacëo ou o 

responsêvel pelo convite realizê-lo em 

conformidade com os tjpos de licitacëo, os 

criterios previamente estabelecidos no ato 

convocatorio e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua afericëo pelos licilantes e pelos 

6rgêos de controle. 

$ 1% Para os efeilos deste artigo, constituem tipos 

de licitacëo, exceto na modalidade 

CONECUFSO: (Redacéo dada pela Lei n* 8 883, 

de 1994) 

l-a de menor preco-guando o critério de 

selecao da proposta mais vantajosa para a 

Administracéo determinar gue serê vencedor o 

licitante gue apresentar a proposta de acordo 

com as especificacêes do edital ou convite e 

ofertar o menor preco, 

Il-a de melhor técnica; 

ll -a de técnica e pre€co.



DAS PENALIDADES: 

IV-a de maior lance ou oferta - nos casos 

de alienacë&o de bens ou concessêo de direito real 

de uso. (Incluido pela Lei n* 8883, de 

1994) 

$ 2? No caso de empate entre duas ou mais 

propostas, e ap6s obedecido o disposto no 

$ 2% do art. 3” desta Lei, a classificacêo se fara, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para 

o agual todos os licilantes serêo convocados, 

vedado gualguer outro processo. 

Art. 47. Nas licitac6es para a execucdo de 

obras e servicos, aguando for adotada a 

modalidade de execucdo de empreitada por 

preco global, a Administracao deverd fornecer 
  

obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 

elementos e informacoes necessarios para 

gue os licitantes possam elaborar suas 

propostas de precos com total e completo 

conhecimento do objeto da licitacao. 

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

Arl. 82. Os agentes administrativos gue 

praticarem atos em desacordo com os preceilos 

desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da 

licitacëo sujeitam-se as sancbes previstas nesta 

Lei e nos regulamentos proprios, 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, a perda do cargo, emprego, funcë&o ou 

mandato eletivo. 

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

fins desta Lei, aguele gue exerce, mesmo gue 

transitoriamente ou sem remuneracëo, cargo, 

func&o ou emprego publico. 

$ 17 Eaguipara-se a servidor piblico, para os fins 

desta Lei, guem exerce cargo, emprego ou funcë&o 

em entidade paraestatal, assim consideradas, 

alem das fundacoes, empresas publicas e 

sociedades de economia mista, as demais 

entidades sob controle, direto ou indireto, do 

Poder Publico. 

$ 22 A pena imposta ser& acrescida da terca 

parte, guando os autores dos crimes previstos 

nesta Lei forem ocupantes de cCargo em comissêo 

ou de func&o de confianca em G6rgëo da 

Administracë&o direta, autarguia, empresa piblica, 

sociedade de economia mista, fundac&o publica, 

ou outa entidade controlada direta ou 

indiretamente pelo Poder Publico. 

Ari. 85. As infrac6es penais previstas nesta Lei 

pertinentes as lcitacëes e aos contratos 

celebrados pela Uniëo, Estados, Distrito Federal, 

Municipios, e respectivas autarguias, empresas 

publicas, sociedades de economia mista, 

fundac6es publicas, e guaisguer outras entidades 

SOb seu controle direto ou indireto”. 

Ex positis, vem a esta empresa, reguerer 

gue seja mantida a 'inabilitacao da empresa EGEPLAN ENGENHARIA E 

CONSTRUGOES ME, no certame em tela, dando prosseguimento ao mesmo, ja 

due no due tange a documentacao e as alegacées do recurso apresentados, 

 



ambos nêo trazem fundamento algum a ser conhecido e acatado por esta 

entidade. 

S&o Paulo, 06 de Abril de 2.018 

  

OFICEPLAN Planejame toe Gérenciamento LIDA EPP 

Luis Antonio Pupinski - Sbcio Diretor 

CPF n. 116.296.838-92


