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SEGUE O RECURSO TP 044/2020



CONSTRUTORA

Ao Wustrissimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações do
Município de Novo Horizonte SP que Julgou a Licitação.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2020

CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EM SISTEMA
CONSTRUTIVO MODULAR, PARA AMPLIAÇÃO DA CMEI PROF 2 MARIA
VIRGINIA C. DE GODOY, situada à Rua Pindorama, nº 513, no Jardim
Santa Clara, nesta cidade de Novo Horizonte — SP,

J.A.F CONSTRUTORA E ESTRUTURA METÁLICAS EIRELI, inscrita no CNPJ
16.672.840/0001-30, estabelecida na Rua Quatro, nº 305, Distrito Industrial Il, Cabrália
Paulista/SP, CEP 17480-000, representada por seu propristário Sr. Alessandro Ferrari,
brasileiro, casado, empresário, portador do RG 46.080.587-3 SSP SP e inscrito no CPF MF
992.591.761-15, no processo de número em epigrafe, que é Recorrente Polibox Sistemas
Construtivos Ltda, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, para apresentar
Recurso Administrativo, e informar e requerer o seguinte: vem à presença de Vossa Senhoria,
com fulcro no Artigo 109, inciso |, 83º, da Lei 8.666/03, apresentar seu

RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa Concorrente/Licitante Polibox Sistemas Construtivos Ltda
de fato e de direito a seguir apontadas de forma detalhada.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Considerando que de acordo com o Artigo 109, inciso |, 83”, da Lei 8.666/93,
1Art. 109. Dosatos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, noscasos de:
(...) b) julgamento das propostas;
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O prazo para o Recurso Administrativo é 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
publicação da comunicação da insurgência aos demais licitantes.
Considerando que esta empresa, assim como as demais foram comunicadas do
Recurso da empresa Recorrente.

H. DA DECISÃO RECORRIDAE DAS INSUBSISTENTES ALEGAÇÕES

Por meio da Ata da Concorrência do tipo Menor Preço, apresentou
o resultado da análise da “Proposta” dos licitantes, no que se refere à
TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2020, que tem como objeto a contratação de
empresa para CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EM
SISTEMA CONSTRUTIVO MODULAR, PARA AMPLIAÇÃO DA CMEI
PROF.º MARIA VIRGINIA C. DE GODOY, situada à Rua Pindorama, nº
513, no Jardim Santa Clara, nesta cidade de Novo Horizonte — SP,

Da análise, resultou que a empresa Polibox Sistemas Construtivos Ltda, , foi
considerada vencedora, visto que não atendeu as exigências previstas no Edital.

Acontece que a empresa considerada VENCEDORA, , trazendo fundamentações
inoportunas e argumentos já superados, tendo em vista que descumpriu requisitos
objetivo do Edital.

É o que ficará detalhadamente ratificado ao longo desta manifestação.

Il. DO FATOS

DA ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCESSO
LICITATÓRIO

É consabido que todo e qualquer processo licitatório deve ser norteadopelos Princípios
básicos estampados no caput do 'Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:

jafconstrutoraestrutura(Qgmail.com — 14 — 99880-8336



CONSTRUTORA

(...) IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

Cumprindo a Súmula 259 do TCU “Nas contratações de obras e serviços de
engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e
global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade
do gestor.” a Prefeitura de Macatuba deixou claro em seu Edital no item COTAÇÃO.
Os preços propostos serão comparados ao valor máximo fixado pela
Administração, sendo “desclassificadas as propostas com valores superiores e
insuficientes para execução do objeto”, ou manifestamente inexequíveis nos termos
do art. 48, 81º da Lei Federal 8666/93, que não comprovarem a exequibilidade perante
a Comissão Permanente de Licitações, sendo assim solicitamos uma composição
do preços para execução do objeto.

Iv. ANALISE

A empresa Polibox Sistemas Construtivos Ltda, que apresentou o menor preço,
constam no item de COTAÇÃO um valor unitários muito abaixo contidos no orçamento
que integra os anexos do edital, elaborado com base no Boletim Referencial de Custos

Conforme entendimento do TCU, manifestado no acórdão nº 1695/2018 Plenário:

"A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global nos editais para
a contratação de obras, com a fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e
não faculdade do gestor (Súmula TCU 259), ainda que se trate de empreitada por preço
global. Essa obrigação tem por objetivo mitigar a ocorrência dos riscos
associados tanto ao 'jogo de cronograma" quanto ao "jogo de planilha”".- grifei.

Após de decisão da comissão em CLASSIFICAR a empresa Polibox Sistemas
Construtivos Ltda, onde imposalguns fatos:
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“Primeiramente temos a afirmar que o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, proibe terminantemente a analise da exequibilidade de preços em função
de preços unifarios que veremos mais adiante”,

“Cada empresa tem seus custos próprios que estão atrelados ao custo
administrativo para gerir suas obras, portanto questionar preços unitários do
Item COTAÇÃOestá muito abaixo para execução do Objeto.

“Para tanto deve ser feita a seguinte analise: no preço do ITEM COTAÇÃO

parte da empresa BR:

Pois bem para esses pontos abordados pela empresa Polibox Sistemas Construtivos
Ltda a própria lei de Licitação 8.666 e Acordão do TCU diz:

Como dito no início, as disposições da Lei nº 8.886/93 não são harmoniosas, posto
que, enquanto os artigos6º, inciso IX, letra “Pe art. 48, inciso||, utilizam as expressões
“custo e valor global"; os artigos 7º, 82º, inciso Il, e 44, 83º, referem-se não somente
ao custo global, mas também ao custo unitário.

Acórdão 167/2017-Plenário:
“A caracterização de jogo de planilha prescinde da intenção de conferir vantagem
indevida por parte dos agentes administrativos ou dos prepostos da pessoa jurídica
contratada”.

Acórdão 2307/2017-Plenário:
“A existência na planilha contratual de serviços específicos com preços unitários
acima dos referenciais de mercado, ainda que não caracterize sobrepreço global,
deve ser evitada, principalmente se concentrados na parcela de maior materialidade
da obra, pois traz risco de dano ao erário no caso de celebração de aditivos que
aumentem quantitativos dos serviços majorados (jogo de planilha) ou diante da
inexecução de serviços com descontossignificativos nos preços, depois de executados
aqueles com preços unitários superiores aos de mercado (jogo de cronograma)”.
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V. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, para que seja julgado A PROPOSTA DA EMPRESA Polibox Sistemas
Construtivos Lida, DESCLASSIFICADA POR FAZER JOGO DE PLANILHA QUE E
PROIBIDO PELA LEI 8666/93 PEDIMOS UMA COMPOSIÇÃO DE PREÇO
UNITARIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, POÍS O PREÇO DO ITEM COTAÇÃO
A EMPRESA NÃO CONSEGUI FAZER SUA EXECUÇÃO DO OBJETO.

Termos em que
pede deferimento.

CABRALIA PAULISTA, 29 DE DEZEMBRODE 2020.

ALESSANDRO FERRARI
RG 46.080.587-3
J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI
CNPJ, 16.672.840/0001-30
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