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Sdo Bernardo do Campo, 29/03/2018. 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

A Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo — SP 
A/C: SFD- 102 Secëo de Financas 
Assunto: Documentos de Habilitac&o Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
Ref.: TOMADA DE PRECOS N.” 01/2018- 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE 
ESTUDOS E PROJETOS DE AROUITETURA/ENGENHARIA, BEM COMO DE REFORMA E REOUALIFICACAO DE 
AREAS DA FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Assunto: Recurso contra inabilitacio 

Prezados(as), 

Segue recurso gue neste momento impetramos , dentro do prazo recursal , sobre decisêo 
proferida pela Comissêo Julgadora. 

     
  

CONSTRUCOES LTDA. 

RECEBIDOEM. .S  | 072 (2018. 

Caroline Rubio da Silva 

  

he? 1 ta , ' - 
Nome: Assinatura FOnA aat EP aY dDI Nr. 

( / 

RG: 
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Bairro: Nova Petropolis - Sio Bernardo do Campo-S. P. CEP: 09770-420 
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N EGEPLAN 

A COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITACOES DA FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO — SP 

Ref.: Ata de Julgamento da Tomada de Precos n$ 1/2018 da Comiss3o de Julgamento de Licitacêes (CJL/FD) 

EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - ME, pessoa juridica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n$ 08.031.223/0001-28, com sede na Avenida Imperador Pedro II, n$ 1.319, Jardim Petrépolis, 

Sao Bernardo do Campo — SP, CEP 09770-420, neste ato representada por seu Sécio, vem, respeitosamente, & 

presenca de Vossas Senhorias, nos termos do art. 109, inciso I, alinea “a”, da Lei nê 8.666/93, bem como no item 

“5.5.2.1.” do Edital referente a licitacio de Tomada de Precos n* 1/2018 da Faculdade de Direito de So Bernardo do 

Campo, interpor, tempestivamente, o presente Recurso Administrativo, pelas razêes de fato e de direito doravante 

expostas. 

  

  BREVE ESCORCO FATICO 
  

Em 13/03/2018, a Comiss&o de Julgamento de Licitacëes — (CIL/FD) se reuniu para a abertura 

dos envelopes alusivos & Tomada de Pregos n 01/2018, cujo objeto é a contratacio de empresa especializada para 

fiscalizacêo dos servicos de elaboracio de estudos e projetos de arguitetura/engenharia, bem como de reforma e 

regualificac&o de dreas da Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo. 

Nesta sessêo, a CIL/FD verificou ague tanto a Recorrente, guanto & empresa Officeplan 

Planejamento e Gerenciamento Ltda. — EPP apresentaram, tempestivamente, todos os documentos vélidos, de 

acordo com os itens do Fdital, o gue permitiu o prosseguimento das licitantes no certame. 

Em relacdo as empresas Stugui-Engenharia e Construcêes Ltda. — ME e JCH Arguitetura, 

Gerenciamento de Projeto de Obras Ltda. —- EPP, a CJL/FD nio permitiu o prosseguimento no certame. 
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"EGEPLAN 
Ap6s, os documentos de habilitac&o da Recorrente, contidos no envelope “A” foram 

analisados pela CJL/FD, a aual averiguou de plano ague o ato constitutivo da Fgeplan atribui o exercicio da 

administrac&o da Sociedade aos sécios Alfredo Teixeira Jinior e Nalu Salzedas Teixeira de modo conjunto, sendo 

gue, em razéo das declaracêes apresentadas terem sido firmadas tio somente pelo Sr. Alfredo Teixeira Junior, a 

Recorrente restou inabilitada do certame. 

Todavia, com o devido respeito ao entendimento exarado pela CJL/FD, demonstrar-se-d as 

razbes pelas guais a Recorrente deve ser declarada habilitada para prosseguir no certame. É o gue se passa a tratar. 

  

  

— E— 

DAS RAZOES PARA REFORMA DA R. DECISAO AGRAVADA. 
  

II. a) Da Correta Representacio da Recorrente. 

De acordo com a Ata de Julgamento da Tomada de Precos ne 1/2018, apés andlise das 

Propostas apresentadas no Processo de Compra e/ou Servicos ne 203/2017 para contratacëo de empresa 

especializada para fiscalizac&o dos servicos de elaboracëo de estudos e projetos de arauitetura/engenharia, bem 

como de reforma e regualificacêo de dreas da faculdade de direito de S3o Bernardo do Campo, a Comissio de 

Julgamento de Licitac6es (CJL/FD) decidiu conforme segue: 

  

Ato continuo. os membros da CJLIFD vistoriaram, ainda lacrados, todos os envelopes "A” e “B", 
apresentados pelas proponentes. Logo apls, frangueou somente os envelopes `A” e passou ao exame 

dos documentos de habilitacao das empresas autorizadas a prosseguir na licitacao, notadamente, 
Egeplan Engenharia e Construg6es Lida. - ME e Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltfda. — 

EPP. De pronto, averiguou-se gue o ato constitutivo da empresa Egeplan Engenharia e Construcêes 

Ltda. - ME atribui o exercicio da administragao da sociedade a ambos os sécios, Sr. Alfredo Teixeira 
Junior e Sra. Nalu Salzedas Teixeira, cabendo a eles, juntas, a responsabilidade ou representac&o 
atva e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente. Ocorre gue as declarac6es arroladas nas 

letras `a” a “d" do subitem 3.3.1.5 do instrumento convocatêrio, embora apresentadas pela licitante, 

foram firmadas to somente pelo Sr. Alfredo Teixeira Junior. Neste diapasao, restou & CJLIFD 
inabilitar a empresa Egeplan Engenharia e Construcoes 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 representacao da sociedade, em juizo e fora dele. No 
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|| EGEPLAN 
Ocorre gue, ao contrêrio do gue foi relatado, as declaracêes foram apresentadas conforme 

exigência do edital item 3.3.1.5, letras “a” e “d”, da Tomada de Precos n$ 1/2018, corretamente assinadas pelo 

representante legal da sociedade Egeplan, em obediëncia ao seu contrato social e a lei, como a seguir serd 

demonstrado. 

A Egeplan é uma sociedade empreséria, limitada, regida pelos dispositivos do Cédigo Civil, 

artigo 1052 e seguintes, e nas suas omissêes conforme estabelece o artigo 1.053 da mesma lei, pelas normas das 

sociedades simples (artigo 997 e seguintes). 

Primeiramente, importante lembrar gue a administracio de uma sociedade limitada, como 

previsto no artigo 1.060 do Cédigo Civil, deve ser executada “por uma ou mais pessoas designadas no contrato social 

ou em ato separado”, portanto, a guantidade de administradores e a sua forma de designacio sio escolhas dos 

s6cios e devem constar do texto do instrumento de constituic&o da sociedade. 

A clêusula aguinta do contrato social da Egeplan, relativa & administracëo da soriedade, 

estabelece gue esta serd exercida por ambos os sécios pois “a eles caberêio a responsabilidade ativa e passiva da 

sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 

interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominacëo social em neg6cios estranhos aos fins 

sociais.”. 

Da redacBo desta clausula aguinta, depreende-se gue a designacio nêo serd feita em ato 

separado, pois o texto da competente cldusula aguinta j4 determina ague a administracëo e representacio da 

sociedade caber4 aos sêcios. Sendo assim, as condicêes de forma e designacio j4 estdo satisfeitas no corpo do 

contrato social. 
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'EGEPLAN 
O entendimento da CJL/FD de gue a express&o “ambos os sêcios” eguivale ao termo “juntos” 

nada mais é do gue um eguivoco semêntico e gue pode trazer conseguências alarmantes para a sociedade, porgue 

Observamos gue o contrato social da Egeplan é simples e no contém agualguer clêusula, 

exXpressêo ou determinacëo gue restrinja ou crie regras para representacdo da sociedade, portanto, suas cldusulas 

ndo podem ser interpretadas de forma extensiva. 

Medidas gue produzem uma limitac&o (como estabelecer a representaco/administracio 

conjunta por duas pessoas), como ndo decorrem de lei, nio podem ser presumidas, pois se for a vontade dos sêcios, 

têm gue estar e devem ser expressamente previstas para gue nio suscitem dividas, principalmente por gerarem 

uma RESTRICAO. 

Restricées como esta têm sérios e relevantes reflexos nos neg6cios da sociedade e no seu dia 

a dia, pois é com observência do respectivo dispositivo do contrato social, ou seja, desta declaracëo de vontade dos 

sécios, gue sio organizados seu curso bancario, seus contratos com fornecedores, com contratantes, contadores, 

Receita Federal etc. 

Frise-se gue até a presente data, a Egeplan sempre foi representada por um dos seus sécios, 

isoladamente (o gue é facilmente provado e constatado), e ndo teve gualguer problema com dgualguer terceiro, seja 

do Poder Publico ou ente privado. 

Entretanto, mesmo gue o sentido da clusula auinta ndo estivesse claro, o artigo 1.013 do 

Cédigo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso, estabelece gue a administracdo da sociedade, nada disposto no 

contrato social, compete separadamente a cada um dos sécios. Ou seja, ainda gue se considerasse gue a clausula de 

administracdo estaria omissa guanto & representacio (pordue a expressêo “juntos” relatada na analise pelo c nunca 
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TAK, 
foi mencionada), a lei tem a forca de determinar gue tal omissêo, se houvesse, estaria suprida pelo mandamento do 

mencionado artigo 1.013. 

Ainda, em relac&o ao termo “ambos” utilizado na mencionada cléusula de administracdo do 

contrato social da Egeplan, ele serve para caracterizar e determinar a condic3o dos dois Gnicos sécios aue também 

têm funcëo executiva na sociedade, apenas isso. Caso a intenc&o fosse estabelecer gue a administracdo e 

representacdo da sociedade seriam exercidas pelos dois sécios juntos como CJL/FD mencionou, na referida clêusula 

seria utilizado o adverbio “conjuntamente”, o gue é habitual em documentos societêrios, principalmente porgue 

afasta guaisguer diividas. 

Vale lembrar gue neste caso os sécios além de serem os administradores, sio casados entre 

si. Portanto, nêo hê gue se falar em omissêo, desobediëncia, supressêo de vontade, ou gualguer argumentacio no 

sentido de gue a representacëo da sociedade por um dos sécios isoladamente ndo est4 correta, ou feriu gualguer 

derlaracêo de vontade dos sécios prevista no ato constitutivo da sociedade. 

Por tudo exposto, as declaracêes constantes do item 3.3.1.5, letras "a” e “d”, da Tomada de 

Precos n“ 1/2018, apresentadas no curso do processo de licitacëo em nome da Egeplan, foram regular e 

tempestivamente apresentadas e nio carecem de gualguer erro formal. 

I1. b) Da Necessêria Observincia dos Principios da Competitividade e do Formalismo Moderado 

Além da ausência de agualguer irregularidade na representacdo da Recorrente, mister 

apontar ague a inabilitacio da Recorrente afronta, também, os principios da competitividade e do formalismo 

moderado, sendo vejamos. 
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EGEPLAN 
Consoante expressa disposigëo do artigo 38, $ 1, inciso |, da Lei ne 8.666/93, a licitac3o se 

destina a observar os principios constitucionais e, também, veda ao agente publico admitir condicêes gue 

comprometam ou frustrem o cardter competitivo do certame. ta lex dicit: 

“Art. 30 - A licitacdo destina-se a garantir a observência do principio constitucional da isonomia, a 
selecio da proposta mais vantajosa para a administracdo e a promocrëo do desenvolvimento 

nacional sustentdvel e serd processada e julgada em estrita conformidade com os principios bdsicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculacëo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos gue Ihes 

si correlatos. 

$ 10 É vedado aos agentes publicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacëo, cléusulas ou condicêes gue 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu cardter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleram preferências ou distincêes em raziio 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 $$ 50 a 12 deste artigo e no art. 30 da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991;” — grifos nossos 

Constata-se da leitura do dispositivo retro gue a licitac&o se destina a selecëo da proposta 

mais vantajosa, sendo vedado expressamente aos agentes publicos a adocdo de duaisguer atos gue frustrem o 

carêter competitivo do certame. 

No caso do certame em comento, em julgamento levado a efeito pela CJL/FD, verifica-se, 

data venia, gue a inabilitacëo da Recorrente, por um eguivoco na interpretacdo do Contrato Social da Fgeplan, 

conforme demonstrado alhures, contraria frontalmente o principio da competitividade due rege o certame, visto 

due apenas uma empresa restou habilitada para prosseguir na licitagêo. 

Vale dizer, diante da inabilitacëo da Recorrente, o envelope contendo a sua proposta 

comercial seguer serd aberto, em nitida afronta a Lei de regência das licitacêes, gue visou ampliar a competitividade 

eo universo de interessados. 
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Ademais, conforme lic&o do Professor Hely Lopes Meireles! “procedimento formal, 

entretanto, nêo se confunde com 'formalismo”, gue se caracteriza por exigéncias inuteis e desnecessdrias. Por isso 

mesmo, nio se anula o procedimento diante de meras omissêes ou irregularidades formais na documentacëo ou 

nas propostas desde gue, por sua irrelevência, nêio causem prejuizo & Administrac&io ou aos licitantes.”. —- destacou- 

se 

Ou seja, o procedimento formal deve ser atenuado para atender os interesses primarios da 

licitac&o, n&o podendo gualguer omiss&o ou irregularidade formal, a gual, repita-se, NAO existe na representacSo da 

Recorrente, frustar a competividade. 

Verifica-se, portanto, a necessidade da observência dos principios da competitividade e do 

formalismo moderado gue disciplinam as licitacêes, motivo pelo gual se reguer a reforma da r. decis&o e, por 

conseguinte, a habilitacëo da Recorrente para prosseguir no certame. 

  

  

— lI— 

DO PEDIDO 

  

Diante de todo o exposto, reguer-se o total provimento do presente Recurso Administrativo, 

afim de gue a Recorrente seja habilitada para prosseguir no certame. 

Termos em gue, 

Pede deferimento. 

S&o Paulo, 29 de-maree-de 2018. 

' MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33. ed. S&o Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 273-274. 
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