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RESPOSTA E JULGAMENTO DE RECURSO

LICITAÇÃO:

Tomada de Preços n' 002/2022

PROCESSO N': 2022.1.00316.42.7

OBJETO: Reforma da Sala de Aula do Departamento de Biologia Celular - ICB l

ASSUNTO: Interposição de recurso contra a decisãoda Comissão

l-RELATORIO
Conforme sessãopública realizada em 26 de maio de 2022 e registrada na Ata de Julgamento

dos Envelopesn' 02 - "Documentosde Habilitação", publicada em 27 de maio de 2022,
foram apresentadosos resultados da análise da documentaçãopara contratação de empresade

engenhariapara execuçãode obra de reforma da sala de aula do departamentode Biologia
Celular do ICB l do ICB/USP

Após, foi aberto prazo recursal de 5(cinco) dias úteis, no qual, tempestivamente,a empresa
SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRIJÇÕES EIRELLI

- ME apresentourecurso contra a

decisão da Comissão Julgadora de Licitação.

Em atendimento à disposição do $ 3' do Artigo 109, da Lei 8666/93, os licitantes foram
comunicadosdo recebimento e conhecimento do recurso através de publicação em Diário
Oficial

do

Estado

e nos

endereços eletrõnicos

oficiais

do

ICB

e

da IJSP

https://ww3 .icb.usp.br/licitacoes/ ou www.usp.br/licitacoes.

11 DASRAZOES

Documento recebido e protocolado na Assistência Financeira desta unidade, pela Srta
Presidente da Comissão Julgadora de Licitação em 03 de junho de 2022.

(...)
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A empresa cousa & Figueiredo Consta.i,lçõesEireli apresentou cópia
simples da documentação referente ao item 7.1.1, em desacordo com
D item

7.4. Também ttão comprovou

a capacitação

técnico-

proÜssional co?tfomte determina o item 7.1.3.3. Pelos motivos
ncpostoscl empresafoi inabititada.

03. No entanto, com as devidas vênias, equivocado o entendimento desta Comissão ao
habilitar

a empresa reconente ao invés de oportunizar a regularização da documentação

atravésde diligências, confomie determinaa lei de licitações e a jurisprudência mais recente
do Tribunal de Contas da União.

04. O vício, conforme será esmiuçadamentetratado, é absolutamente sanável, tratando-se de
documento autenticado e;(ii)

de atestado de capacidade técnico-proâlssional já existente à

época da licitação, sendo apenas erro material e não se enquadrando na hipótese de
documentaçãonova.

05. Desta comia, nesta oportunidade, a recorrente vem, por meio do presente recurso, opor-se
à decisão de sua habilitação,

sustentando e comprovando a regularidade da documentação

apresentadae a necessidadede realização de diligência, sendo medida extrema sua
habilitação,é o que passa a expor.

( )
07. A fase de habilitação nas licitações não é um Him em si mesma. Daí porque possui como

Hlnalidadeexclusiva garantir que os licitantes comprovem possuir capacidadetécnica,
económico-Hlnanceira, jurídica e fiscal de que, caso vencedores do certame, bem executarão o

contrato,cumprindoa ülnalidadede interessepúblico que o fundamenta.
Para a
Administração, portanto, trata-se de uma garantia de atendimento do interesse público
( )
09. Nesse sentido, somente pode-se considerar um licitante habilitado se este não comprovar
possuir capacidade técnica, no presente caso qualificação técnico-pronlssional, suHlciente para

cumprir adequadamente
o objeto do futuro contrato.Pretenderque um licitante, qualquer
deles, seja habilitado por elementopontual, simplório, indiferente a estenúcleo, demonstra,
em verdade, incompreensãodo Texto Constitucional(art. 37, XXI, CRFB) e da finalidade
instrumental do certame.(...)"
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lll-DOPEDIDO
31 Ante o exposto, requer a esta Comissão de Licitação que se digne a:

a) receber e conhecer do presente recurso para, quando julgado seu mérito;

b) seja dado integral PROVIMENTO, anulando-se a decisão que habilitou a reconente
para declarar a mesma HABILITADA,

realizando-se, caso necessárias,diligências ou;

c) subsidiariamente, na hipótese de não reconsideração da decisão, faça o presente
recurso subir à autoridade superior, em conformidade com o $ 4' do Art. 109 du
8.666/93, observando ainda o disposto no $ 3' do mesmo artigo. "

IV

.JULGAMENTO

A Comissão Julgadora de Licitações reuniu-se para analisar e julgar o mérito do recurso
apresentado.

O Ato Constitutivo e a Declaraçãode Enquadramentoda licitante SOUSA E FIGUEIREDO

CONSTRUÇOES EIRELLI -- ME foram apresentadosatravésde uma cópia simples de
documentos autenticados, sendo aquelas, partes integrantes de um Requerimento de
Constituição perante a JUCESP, que por sua vez, os recebeu e conÊlrmou sua autenticidade:

A cópia simples de um documento que contém um selo de autenticidade expedido por um
tabelião, por si, não é suâlciente para comprovar a sua autenticidade e acordar aos requisitos
do edital.

Destacamos abaixo o trecho do Termo de Autenticação -- Registro de Constituição constante
da documentação apresentada:

CertiDco que o ato, ensinado digitatmente, da empresaSOUSÁ E
FIGUEIREDO
número

CONSTRUÇÕES EIRELLI,

1800109065S9

em 31/07/2018,

e protocolado sob o

encontra-se

registrado

na

Jucesp, sob o NIRE da matriz 3563019S004.

Assina o registo,

mediante ceü$cado digital, o(a) Secretário(a)-

Geral -- Flávia Resina Britto Gonçalves.
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A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na

forma eletrânica poderão ser verificados no sitio eletrânico:
www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de
autenticidade disponhet na capa da certidão de inteiro teor. ''

Em atençãoao teor do trecho destacado,durante a sessãofoi efetuadadiligência no site da
.rUCESP, e não foi possível encontrar a versão original ou autenticada do requerimento
apresentado,pois não há número de autenticidade nos documentos e, portanto, foi inviável a
confirmação da autenticidade do mesmo, entendendo a Comissão, naquele momento, que o
recorrente não havia cumprido os itens 7.1. 1 e 7.4 do edital.

Neste ato, reexaminamos o documento em questão a âlm de garantir os princípios basilares da

licitação, e em uma análisemais minuciosa ao site da JUCESP, efetuadoum cadasüo como
pessoa nisica, foi possível realizar a consulta na íntegra deste Requerimento, que de fato existe
e foi devidamente conferido e autenticado por funcionárias do órgão.

O Termo de Autenticação do Registro de Constituição da empresaem suatotalidade e com a
averbaçãoda JUCESP é válido como documento para atender ao item 7.1.1 do edital.

Ademais, foi observado que a empresa antes EIRELI, agora se trata de SOCIEDADE LTDA,

e que seu NIRE foi alterado para 352330058608, confomle Ficha Cadastral Simplificada
anexa, discordando,então, em parte ao que alega o recorrente em seus itens 12 e 13 do
Recurso Administrativo impetrado :

12. Ainda que a licitante não tenha apresentadoa documentaçãooriginal, foi
apresentada documentação aceita pela própria Junta Comercial do Estado de São
Pauta, com reconhecimento deBrUa.

13. Dessa.forma, absolutamente regular o documento apresentado e, ainda que não

fosse, trata-se de vício que pode ser sanado através de diligência, não podendo a
recorrente ser habilitada por tal motivo, sob pena de violação dos princípios que
regem o direito administratho e a tei de licitações.

Ç
Â
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O item 7.1.3.3 do edital é cognoscível ao solicitar que, mesmo ele sendo responsávelpela
empresa, ele deve demonstrar-se como o responsável técnico de uma obra através de um
atestado certiâlcado pelo CREA, pois além da capacidade profissional da empresa, é preciso
avaliar e comprovar a qualificação anterior do profissional.

7.1.3.3. Comprovação da capacitação técnico-pro$ssional,mediante
a apresentação de documento(s) que demonstre(m) dispor a ticitante,

rta data anal previstapara a apresentação
dos envelopes,
de
proÕssional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidadetécnica de execuçãode obra(s) de características e
complexidade semelhantes às do objeto da licitação, certi$cado pela
entidade pro$ssional

competente.

Neste caso, a ausênciadocumental é um eno grave e que demonstrao descumprimentode
especificaçõesclaras do edital, bem como ao Art. 30 da Lei 8.666/93 em seu $ 1', inciso l:

1 - capacitação técnico-pro$ssional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro pemtanente, na data prevista para entrega da
proposta,

pro$ssionat

de nível superior

ou outro

devidamente

reconhecido pela entidade competente,detentor de atestado de

\.

responsabilidade
técYtica
por execução
de obra ou serviçode
características

semelhantes,

limitadas

estas

exclusivamente

às

parcelas de maior relevância e valor signi$cativo do objeto da
licitação, vedadas as ncigências de quantidades mínimas ou prazos
rnaxt?nos;

Se a licitantenãoveiculaentreos documentos
do envelope
n' 2, o atestado
de
responsabilidade técnica que comprove a aptidão do seu profissional para execução similar à
do objeto, esta é uma ausência documental que não pode ser diligenciada ou aferida através de

outros métodos, e que fere os princípios da legalidade e da impessoalidade, e nos demonstra
que o mesmo não está apto para prestar o serviço à Administração Pública.

O melhor preço é um critério essencialaos interessesda Administração Pública, desdeque os

/g

'4
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Este vício de fato é sanável, motivo pelo qual julgamos procedente a alegação do requerente
no que diz respeito ao fato especificamente.

Passamos então para a análise do segundo vício, como alega o recorrente

'14. O segundovício, por sua vez,é a ausênciade apresentação
de
atestado

de capacitação

técnico-pro$ssional.

De lato,

o atestad;

apresentado pela empresa se trata de atestado acerca da quali$tcaçaü

técnico-operacionalda mesma,nào podendo se confundir com a
ttecessidadede comprovação da quali$cação técnico-profissional. "

A licitante recorrente apresentoua Certidão de Registro da PessoaJurídica emitida pelo
CREA-SP, entidade proHlssionalcompetente, e também um Atestado de Desempenho anterior
em seu nome.

Contudo, não há entre os documentosalgo que demonstreque o profissional indicado pela
licitante, o senhor José lvo Lima Sousa, possui atestado de responsabilidadetécnica de
execução de obra semelhante, certificado pela entidade profissional competente, em seu
nome

15. Ocorre, no entanto, se tratar de erro material sanável. Explica-se:
o pro$ssional técnico responsável pela empresa é seu próprio sócio,

tendo deixado de apresentar a documentação na data de entrega dos

envelopes. Todaüa, trata se de documento existente à época de
apresentaçãoda documentaçãoe anexo ao presente recurso, não se
enquadrando na hipótese de apresentação de "documento posteHor",
J

O recorrente declara que não apresentou o documento, mas que ele existia à época da entrcg

dos envelopes, e que este estaria anexo ao recurso. Não há documentação anexa ao recurso:

além da peça recursal e mesmo que o documento alegado existisse, seria intempestivo o
C
aceite
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outros requisitos editoriais e legais também sejam cumpridos, e com a devida moderação aos
rigorismos das leis, podemos chegar à proposta mais vantajosa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto e em observância aos princípios base da licitação e demais legislações

pertinentes à matéria, reconhecemosem parte o mérito dos argumentosapresentadospela
recorrente.

Desta forma, somos pelo INDEFERIMENTO

do pedido de reconsiderar a habilitação da

licitante SOIJSA E FIGUEIREDO CONSTRUÇOES EIRELLI

ME.

Submetemos o presente processo à autoridade superior para que proâra decisão

São Paulo,09 dejunho de2022

anda Nogu
Presidente

Secretário

\.

}&,,i;K 0«»«,

Ü
/

&«4,'''

Flávia Nunes Bom Sucesso
Membro

''''

Rokério Pires Ahraes Júnior
Membro
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LICITAÇÃO: Tomadade Preçosn' 002/2022
PROCESSON': 2022.1.00316.42.7
OBJETO: Reforma Da Sala de Aula do Departamento de Biologia Celular - ICB l

DECISÃO

\.

A vista dos elementosque instruem o referido processo,em especial a manifestaçãoda

ComissãoJulgadorade Licitação, a qual adoto como razão de decidir, NÃO DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto pela licitante COUSA E FIGUEIREDO
CONSTRUÇOES EIRELLI - ME.
Publique-se.

São Paulo,lO dejunho de2022

\.
-Póebt,{ c.'- \-4'-,«', -Profa. Dra. Patrícia Gama
Diretora
ICB,USP
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mosdo art. 15. $2' da Lei Federaln' 8.666/93e do Decrete
Estadual N' 63.722/1 8. art. SO.incisa XI e art. 9'. incisa XI. referente ao Pagão Eletrõnico para Sistema de Registro de Preços n'
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PROCESSO USP N.': 22.1 .367.62.5
MODALIDADE: PREG.ELETRÕNICO-BEC REG. DE PREÇO.MENOR PREÇO - N'. 057/2022
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE- 09/06/2022
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Prof. Dr.rosé Pinhata Otoch
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51992
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ivo Registrosde Preços estálão) disponível(is) no sítio www

usp.br/licitacoes,
link Ata de Registrode Preço.O(s) preços
registrada(s) em ata não sofreu(ramaalteração(ões)
Hospital Universitário
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Publi(ação trimestral do(s) preço(s) registrado(s}. nos ter

mos do art. 15.S2' da LeiFederaln' 8.666/93e do Decreto
Estadual N' 63.722/18. art. 5'. incisa XI e art. 9'. incisa XI,
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Diário

Oficial

Poder Executivo - Seção

Documentorecebido e protocoladom Assistênciafinance
desta unidade. pela Sita. Presidenteda Comissão Julgadora
de Licitação em 03 de junho de 2022
(...)

A empresa Sousa& figueiredo ConsüuçõesEireli apresen
tou cópia simp]es da documentaçãoreferenteao item 7.] .1. em
desamrdo com o item 7.4. Também não comprovou a capacb
tação técnico-profissionalconforme determina o item 7.1.3.3
Pelosmotivos expostosa empresa foi habilitada
03. No entanto. com asdevidas vênia$ equivocado o entendimento desta Comissão ao habilitar a empresaremrrente ao
és de oportunizar a regularizaçãoda dowmentação através
de diligências. conforme determina a lei de licitações e a jurisprudência mais recente do Tribunalde Contasda União.
04. O vicio, conforme será esmiuçadamente tratado, é
absolutamentesanável.tratando-sede documento autenticado
;(ii) de atestadode capacidadetécnico-profissionaljá existente
teria iaose enquapocad
tição.sendoapen
drando na hipótesede documentaçãonova
05. Desta forma. nesta oportunidade, a recorrentevem. por
meio do presente r«urso, opor-seà decisãode sua habilitação.
ostentando e comprovando a regularidade da documentação
presentadae a necessidadede realizaçãode diligência, sendo
medida externa sua habilitação.é o que passa a expor

este estaria anexoao recurso.Não há documentação
anexa
além da peça recusa
mesmoque o documento
legado existisse.seria intempestivo o aceite
O item 7.1.3.3 do edital é cognoscívelao solicitar que.
mesmoele sendoresponsável pela empresa. ele deve demons
arar-secomo o responsáveltécni(o de uma obra atravésde um
)testado certificado pelo CREA.pois além da capacidadeproas.
anal da empresa.é precisoavaliar e comprovar a qualificação
!nterior do profissiona

Preto/SP - CEP:14040-900
PREFEITURADO CAMPUS USP DE RfBEIRÃO PRETO

Extrato de Termode Aditamento
PROCESSONe: 19.1.122.53.0
PREGÃO N« 14nOt9-PUSP-RP
CONTRATO N': 34/201 9-PUSP-RP
CONTRATANTE:Universidade de São hu
CONTRATADA: Medi(ar Emergências Médicas Ltda.

7.1.3.3. Comprovaçãoda capacitaçãotécnico-profissional.
mediante a apresentação de documento(s)que demonstre(ml
dispor a llcitante. na data final prevista paraa apresentaçãodos
nvelopes.de profissional(is) de nível superior detentor(es) de
testado(s) de responsabilidadetécnica de execução& obra(s
de características e complexidade semelhantes às do objeto
da licitação,certificado pela entidade profissional competente
Nestecaso. a ausênciadocumental é um erro gravee que
demonstrao descumprimentode especificaçõesclaras do edital.
bem como ao Art. 30 da Lei 8.666/93 em seu S I'. incisa
lpacitação técnico-profissional:comprovação do

te

sexta-feira.IOdejunho de 2022
Edifício da Administração - sala 37 - Monte Alegre - Ribeirão

quadropemanente. data previa

para entregada proposta.profissional de nível superiorou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente.detentor
de atestado de responsabilidadetécnica por execuçãode obra
serviçode característicassemelhantes limitadas estas exc
mente às parcelasde
leva
e valor significativo
qniric
do objeto da licitação. vedadas as exigênciasde quantidades
mínimas ou prazos máximos;

Sea licitante não veicula entre osdocumentos do envelope
2. o atestado de responsabilidadetécnica que comprove a
aptidão do seu profissional para execuçãosimilar à do objeto.
esta é uma ausênciadocumental que não podeser diligenciada
aferida atravésde outros métodos.e que fere osprincípios da
legalidadee da impessoalidade,e nos demonstraque o mesmo
ão está apto paraprestar o serviço à Administração Públia
0 melhor preço é um critério essencial aos interesses da
AdministraçãoPública, desdeque os outros requisitoseditoriais
kgais também sejam cumpridos. e com a devida moderação
aos rigorismos das leis, podemos chegar à proposta mais

AUERAÇÃO:3' Termode Aditamento
OBIETO:Prorrogação da vigência do ajuste por mais um
período de t 2(doze) meses a contar de 08 de junho de 2022
Classificaçãofuncional Programática:t2.1 22.1043.635t
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.46
Valor: R$ 210.592.56

Parecerjurídico: Portaria GRn' 7394. de 06 de junho de
201g
Data de assinatura:06/06/2022

PREFEITURADO CAMPUSUSP DE SÃO
CARLOS
Ofício n' 22/22/DVADM
São Carlos, 09 de março de 2022.

Melhor da feira ComercialLtda EPR
A/C Sr.Robson Mastins deAzevedo Silvo
Avenida Presidente Aluno, 271 5 - Jaguaré
São nulo/SP
CEP 05323-WI
APLICAÇÃO DEPENALIDADE

Assunto: Rescisãounilateral do Contrato n' 04/2022 PUSP.SC e aplicaçãodas respectivaspenalidades- PregãoEletrõnico

