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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃODA ASSEMBLEIALEGISLATIVADO ESTADODA PARAíBA

Tomada de Preço n° 01/2017.

CONSTRUTORASBG - EIRELLI- ME, pessoajurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MFsob nO05.128.112/0001-46,com sede na Av. Julia Freire, 1351,
sala 01, CXPT54, Expedicionários,João Pessoa/PB,por sua representante legal infra
assinado,vem, tempestivamente à presençade VossaSenhoria,com fulcro no Art. 109,
I,b da Lei nO8.666/93, interpor RECURSOADMINISTRATIVO, contra a decisãodessa
digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, o que faz declinando os
motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.

DOSFATOS

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional
supramencionado, veio a Recorrente dele participar juntamente com as demais
licitantes,pelo que apresentou proposta almejando sercontratada. Sucedeque,depois
de ter sido habilitada no pleito, teve a sua habilitação indeferida, por supostamente
não ter cumprido os itens abaixo relacionadas:

• Item. 8.2.2 - Apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional nas
condições estabelecidas no anexo 11deste editai, devidamente registrado(s) no
CREA/CAUda região onde os serviços foram executados,acompanhados(s)da(s)
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses
Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de



características técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas parcelas
de maior relevância técnica e de valores significativos são: [...];

• Subitem: 8.2.3.2, alínea b: O atendimento da exigência constante do subitem
acima dar-se-á da seguinte forma: b - No caso de profissional autônomo
contratado, contrato de prestação de serviço firmado pelaspartes e devidamente
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos;

• Subitem: 8.2.3.1: Comprovaçãode que a empresa licitante possui em seuquadro
funcional permanente (Certidão do CREA),na data prevista para entrega da
proposta, responsável técnico Engenheiro Civil, detentor de atestado de
capacidade técnica nas condições estabelecidas no Anexo 11deste edital,
comprovando a execuçãode obras de complexidade tecnológica igualou superior
a do objeto da licitação, nos prazos pactuados e com qualidade satisfatória, nos
termo;

• Subitem 8.2.3.3: Declaraçãode Vistoria técnica que deverá ser realizada, após
agendamento, até 48 (quarenta e oito) horas antecedentesà data de abertura do
certame licitatório, assinadapela Diretora da Divisãode Engenhariada Assembleia
Legislativada Paraíba,com a informação de que, por intermédio de representante
legal devidamente qualificado e credenciado para essefim, a Licitante vistoriou o
local onde será realizado o objeto da licitação, e de que é detentora de todas as
informações relativas à suaexecução,conforme Anexo VIII deste Edital.

Ocorre que, as referidas assertivas encontram-se despida de qualquer
veracidadee, pelo próprio fato, a aludida inabilitação afigura-se como ato nitidamente
ilegal, como à frente ficará demonstrado.

DAS RAZÕES DA REFORMA

Com a devida vênia, a decisão da ilustre Comissãoé insustentável, senão
vejamos:

Consoante ensinamento do saudoso doutrinador Hely Lopesde Meirelles,
liA documentação é o conjunto de comprovantes da capacidade jurídica, da
regularidade fiscal, da capacidadetécnica e da idoneidade financeira que seexige dos
interessadospara habilitarem-se na licitação". (Licitaçãoe Contrato Administrativo, RT,
8a ed. p. 119).

A Recorrente possui todos estes atributos legais, tanto que em reiteradas
oportunidades vem participando de procedimentos licitatórios, registre-se,alguns dos
quais nesteMunicípio.

Contudo, esta respeitada comissão resolveu por inabilitar o recorrente por
supostamente não preencher alguns dos requisitos do Edital da Tomada de PreçosnO
001/2017, da AssembleiaLegislativado Estadoda Paraíba,em tese havia descumprido
o item 8.2,subitens 8.2.2,8.2.3.2alíneasb, 8.2.3.1e 8.2.3.3,conforme depreende-sedo
aviso dejulgamento de habilitação, publicado no dia 22 de novembro de 2017.



••

Imperioso destacar, que diferente do apurado, a Empresaora recorrente,
apresentou comprovação técnica operacional no tocante ao Fornecimento e instalação
de parede dupla drywall, conforme depreende-se do acervo acostado as fls. 560, no
item 5.0, subitem 5.2,da Vedação,o qual compreende o fornecimento e instalação
de GYPSIUM DRYWALL de 15 mm, em Chapas ST/RU, com a quantidade de
377m2, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do presente item,
por estar de acordo com Item 8.2.2do edital.

Destafeita, no que se refereao Item 8.2.2,a EmpresaRecorrenteapresentou
atestado de capacidade operacional conforme estabelecido no referido edital, cujo
atestado encontra-se tombado sob o n? 127664/2017, devidamente fornecida pelo
CREA-PB.

Por conseguinte, concernente ao assentamento de revestimento cerâmico
para piso com placastipo porcelanato de dimensõesde dimensões 60x60cm,aplicada
em ambientes de áreaentre 5m2 e 10m2, na quantidade de 379,00m2•

Se faz necessáriodemonstrar, que consta do Acervo acostado, itens 6.0 e
7.0, subitens 6.4/6.5 e 7.2, os quais demonstram a capacidade para a execuçãodo
referido item, em quantidade superior ao exigido no edital.

Nesta senda, a recorrente colacionou aos autos do processo licitatório
Certidão de Registro de Quitação de PessoaJurídica. emitido pelo CREA/PBem
08/11/2017, o qual certifica que a empresa,ora recorrente, se encontra devidamente
registrada no CREA/PB,nos termos da Lei nO5.194/66, bem como, que possui em seus
quadros técnicos, o Engenheiro Marcelo Tadeu de Albuquerque, profissional
devidamente habilitado no CREA/PBsob o nO1604599014,e em pleno de gozo de
suascapacidadestécnicas,o que reitera a regularidade da recorrente.

Ademais, depreende-se dos autos que a EmpresaRecorrente anexou aos
autos contrato de prestação de serviços técnicos, devidamente registrado, conforme
exigido no presente Edital, assim,cumprindo integralmente todas as exigências para
concorrer no certame lidtatório em comento.

Outrossim, destaca-se que a simples irregularidade material da
documentação, desdeque irrelevante para o certame, não prejudica de forma alguma
o processamento da licitação, tampouco o entendimento da proposta.

Portanto a Recorrente cumpriu a contento todas as necessidades do
certame, restando absolutamente preenchido todos os requisitos.



••

DO PEDIDO

Emface das razõesexpostas,a Recorrente,CONSTRUTORA SBG - EIRELLI
- ME requer desta digna Comissão Especialde Licitação,o provimento do presente
RecursoAdministrativo para reconsiderar a R. decisão publicada em 22/11/2017, com
base nos Itens do Edital acima descritos, e julgar procedente as razões ora
apresentadas, declarando-a Habilitada à Concorrência nO0001/2017 por satisfazer
todos requisitos previstos no Edital de Licitação.

Outrossim, sendo diverso o entendimento, seja o Recurso,juntamente com
dossiêdo processo,remetido ao Diretor Regionalpara análisee decisãofinal, segundo
o art. 109,da Lei 8.666/93.

NestesTermos,
Pededeferimento.

CONSTRU
Representante legal

Jo-o Pessoa,28 de novembro de 2017.
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