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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃP 

EDUCACIONAL DO MUNIcíPIO DE ASSIS, EsTADO DE SÃO PAULO. 

EDITAL N.O 09/2017 

REF.: PREGÃO PRESENCIALN.o 003/2017 

PROCESSO N.O 012/2017 

SIMIENG COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA Epp, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n.O 08.097.003/0001-05, com sede na Rua Abrahão Rahal, 
n.02-29, Sala 01, Vila Riachuelo, Cepo 17.017-270, na cidade de Bauru, Estado de São 
Paulo, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, mui 
respeitosamente, com fulcro na alínea "a" e "b", do inciso I, do artigo 109, da Lei n.O 
8.666/1993 c/c o artigo 9° da Lei n.o 10.520/2002, à presença de Vossa Senhoria, 
interpor 

REcURSO ADMINISTRATIVO 

Contra a decisão dessa dignli Comissão de Licitação que julgou vencedora a licitante 
ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp, apresentando no articulado as razões de sua irresignação. 

I - Dos FATOS SUBJACENTES - INABILITAÇAo DA EMPRESA ODAlR GERALDO NEGRÃ.o Epp 

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 
susografado, a Recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das 
exigências editalícias. 

Sucede que após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a 
Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada e vencedora do certame a empresa 
ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp, ao arrepio das normas editalícias, posto ter afrontado o 
Edital em seu item 1.1 e 6.1.4 que assim regulam: 

E 04 DA FEMA COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS conforme especificações constantes do Anexo I do 

presente edital. 
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6.1.4. DA QUAUFlCAÇAoTÉCNICA 

6.1.4.1- Registro ou inscrição da licitante na entidade profiSSional competente. 

6.1.4.2 - Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do ínciso I do 

§1 2 do artigo 30 da Lei n.O 8.666193. mediante a apresentação de CAT(s) fC€lrtidão de 

AceNO Técnico), referente a ex.ecução dos SElNiços de características semelhantes ao 

objeto da licita.ção .. 

6.1.4.3 - Comprovação da qua~ificação operacional, nos termos do inciso 11, do artigo 30 

da Lei Federa! nlJ 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação deatestado(s) 

fomecido(s) por pessoa{s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na(s) entidade(s) proflssional(is) competerrte(s), comprovandO aptidão 

para desempenho de ativfdadepertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação. 

A lei licitatória - Edital - exige a qualificação técnica para os participantes do 
certame licitatório de acordo com o objeto do contrato que, para o presente caso, é 
especifico ao apontar SERVICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. 

Em que pese isso, entendeu por bem E DE FORMA TOTALMENTE 
EQUIVOCADA Esta D. Comissão Julgadora em, aceitar a documentação apresentada pela 
Empresa ODAIR GERALDO NEGRAO Epp e, ainda por cima, julgá-la vencedora do certame 
licitatório. 

A irresignação da Recorrente se dá no ponto em que a Empresa ODAIR 
GERALDO NEGRÃO Epp deixou de apresentar, em seu acervo, QUALIFICACÃO TÉCNICA 
COMPATÍVEL AO OBJETO DO EDITAL FATO QUE POR SI Só ENSEJA NA SUA 
SUMÁRIA DESABILITACÃO. 

Entendeu por bem a Empresa ODAIR GERALDO NEGRAO Epp em apresentar 
apenas atestado de capacitação técnica específico de engenharia civil, furtando, então, 
por completo, de respeitar o Edital, momento em que deveria apresentar atestado de 
capacitação técnica em engenharia elétrica e não o fez. 

Nessa linha, importante pontuar ainda que a Empresa ODAIR GERALDO 
NEGRAO Epp teve inabilitação declarada em outros 02 (dois) procedimentos licitatórios 
também junto à FEMA pelo mesmo motivo que agora surge o presente recurso, ou seja, 
ausência de documento que comprove capacidade técnica específica em engenharia 
elétrica conforme ordenado pelo Edital. 
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SIMI 

A aceitação da Empresa ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp neste certame e, a sua 
vitória deixa margem a dúvidas e faz surgir suspeitas de irregularidade no procedimento 
razão pela qual, de início APONTA A RECORRENTE QUE TOMARÁ AS MEDIDAS 
CABÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 

Os documentos apresentados pela Empresa ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp no 
envelope destinado à sua HABILITAÇÃO não atenderam às exigências editalícias apontada 
no item 6.1.4 bem como, o previsto no artigo 30 e incisos da Lei n.o 8.666/1993. 

A não comprovação pela Empresa ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp de capacitação 
técnica específica em engenharia elétrica, conforme previsto e ordenado pelo Edital 
evidencia, sem sombra de dúvidas, o não cumprimento integral do item 6.1.4 do Edital e, 
como se não bastasse, do artigo 30 e incisos da Lei n.O 8.666/1993. 

O apontado item 6.1.4 é eXlgencia indispensável a ser cumprida pelos 
licitantes e, aceitar alguma Empresa no certame sem que tenha cumprido tal exigência 
fere os Princípios Básicos do Processo Licitatório. O que dizer ainda se essa Empresa que 
fere os Princípios Básicos do Processo Lícitatório vem, mesmo descumprindo o Edital, ser 
declarada vencedora do certame. 

Verdadeiro absurdo digno de investigação críteriosa do Ministério Público 
Estadual! 

Necessário também recordar Esta D. Comissão Julgadora que, as falhas 
materiais - que dizem respeito ao conteúdo do ato - sendo justamente o presente caso, 
não podem e não devem ser sanadas, posto macularem a essência do ato praticado. 

Não se pode, ao ver da Recorrente e de todo e qualquer Órgão Fiscalizatório, 
uma falha puramente material ser simplesmente ignorada por Esta N. Comissão 
Julgadora, aceitando a Empresa ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp no certame licitatório e, 
ainda, ser ao final declarada vencedora. 

O Princípio da Vinculação ao Edital é absoluto de forma a afastar 
proponentes aventureiros que não possuem condição de licitar. 
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Portanto, conclui-se que a exigência de apresentação de atestado de 
capacidade técnica em total obediéncia ao objeto do Edital é ordem obrigatória e 
necessária, posto manter a igualdade entre todos os licitantes. 

Por sua vez, Hely Lopes Meirelles afirma que: 

"A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação 
entre os participantes do certame, que através de cláusulas que, no 
edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, que mediante 
julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os desiguais." (in 
Direito Administrativo Brasileiro, 18a Edição, Malheiros Editores, pg. 
249). 

Nesse mesmo sentido, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina que: 

"O princípio da isonomia ou igualdade dos administrados em face da 
Administração firma a tese de que esta não pode .desenvolver 
qualquer espécie de favoritismo ou desvalia em proveito ou 
detrimento de alguém. Há de agir com obediência ao princípio do 
impessoalidade Uma vez que os interesses que lhe incumbe perseguir 
são pertinentes à Sociedade como um todo, quaisquer atos que os 
óraãos administrativos pratiquem devem, necessariamente, 
refletir. na medida do possível. a igualdade de oportunidades 
Dara todos os administrados. " (in Elementos de Direito 
Administrativo, 3 a Edição, Malheiros Editores, pg. 32). 

Como exposto, a licitação visa permitir a participação do maior número 
possível de pretendentes à contratar com a administração pública, em um processo 
seletivo que lhes permita igualdade de condições, fazendo com que o Poder Público possa 
pactuar com aquele que lhe ofereça melhores condições técnicas e econõmicas, com a 
segurança exigida. 

Não nos parece justo ou igualitário aceitar licitante em um certame sem que 
este cumpra ao estabelecido no Edital e, o que é pior, tirando vantagem dessa situação 
para ao final ainda conseguir ser declarado o vencedor do certame. 

Diante do exposto, resta evidente a ilegalidade ora combatida, pois tal 
previsão macula a competitividade do certame, desrespeitando o que preconiza o artigo 3° 
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da Lei n.O 8.666/1993 além de ferir os preceitos constantes no artigo 30 e incisos do 
r.nesr.no diplor.na. 

Em suma, não se antolha cabível aceitar a habilitação e vitória da Empresa 
ODAIR GERALDO NEGRÃO Epp tendo esta descumprido o instrumento convocatório, posto 
que afrontam a legalidade e a competitividade, postulados essenciais a consecução do fIm 
primordial do procedimento licitatório. 

Por isso, não há como admitir a manutenção desta empresa no certame e, 
muito menos, que essa empresa saia vencedora. 

11 - Do PEDIDO 

Na esteira do exposto, com fundamento nas razões precedentemente 
aduzidas, requer-se o PRÓVIMENTO DO PREsENTE REcURSO PARA QUE SEJA ANULADA A 
DECISÃO EM ApREÇO, na parte atacada neste, DECLARANDO-SE A EMPRESA ODAIR GERALDO 

NEGRAO Epp, INABILITADA PARA PROSSEGUIR NO PLEITO. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este 
subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do 
artigo 109 da Lei n.o 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

Por fIm, tendo em vista os dizeres do §2° do artigo 109 da Lei n.o 8666/93, 
Requer o recebimento do presente Recurso em seu Efeito Suspensivo. 

Nestes Termos. Respeitosamente. 

Pede e Espera Deferimento 

Bauru / SP, 05 de abril de 2017. 

o fit~ã003/0001-05 

Bruno Santos Migliato 
Sócio - Diretor 

CPF: 219.345.228 .. 80 
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