
EXTIN-SEG Equipamentos de Segurança contra Incêndios ltda. - EPP

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTEDELICI-
TAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, ESTADO DE SÃO

PAULO.

Ref.: Tomada de Preços nº 004/2020 - Processo nº 049/2020
(OBJETO: Contratação de empresa para ELABORAÇÃO DEPROJETOSDE ACESSIBILIDADE e AVCE, em 39

prédios públicos).

EXTIN-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

LTDA. - EPP,, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 64.858.822/0001-

90, com sede social em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Ouro

Preto nº 865, Parque Industrial, CEP 15.030-300, por meio de seu procurador, ao final assinado,

que receberá as correspondências oficiais no endereço do rodapé, vem à ilustre presença de
Vossa Senhoria, com o devido respeito e com amparo no artigo 109, inciso À, alinea "a“da Leinº
8.666/03 de Licitações e Contratos Administrativos, relativo à licitação em epígrafe, apresentar
RECURSO ADMINISTRATIVO em face a sua Inabilitação, de acordo com as Razões Recursais,

nos termos que seguem.

Termos em que, pede e espera deferimento.

De São José do Rio Preto para Novo Horizonte/SP, 05 de Maio de 2020.

>

José Luis Grolla
RG/SP nº 18.972.153-4

CPF/MF nº 098.163.268-84
Procurador

RuaVisconde de OuroPreto, nº 865 — Parque Industrial - FONES: 3242-7466/ 3232-5614- CEP 15030-300

São José do Rio Preto E-mail: extinsegOterra.com.br Estado de São Paulo
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RAZÕES RECURSAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP

Recorrente: EXTIN-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA,
- EPP.

Recorrida: RD. COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÕES.

Ilustríssimo Senhor(a) Presidente da Comissão,

A decisão proferida pela D.Comissão Municipal de Licitações publicada no DOE

do dia 28 de Abril de 2020, merece reforma, vez que a Documentação apresentada pela
recorrente EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA —

EPP ATENDE OS REQUISITOS EDITALÍCIOS, razão pela qual o presente Recurso merece ser
conhecido — posto que presentes todos os pressupostos recursais — bem como seja dado
provimento, para o fim de habilitar esta empresa, tendo em vista o licitante EXTIN
SEG atende à exigência elencada no subitem 05.04.03, constante do
instrumento convocatório, conforme restará demonstrado.

I.
BREVE SÍNTESE DO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP, através de seu Departamento
competente, abriu licitação, na modalidade Tomada de Preços — sob o nº 004/2020 —

almejando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DEACES-
SIBILIDADE E AVCB, EM 39 PREDIOS PÚBLICOS).

Referido ente adota, em atendimento a legislação, as fases de ENVELOPE Nº
01 — “DOCUMENTAÇÃOe posteriormente o ENVELOPE Nº 02 — “PROPOSTA DE PREÇOS.

IL. DA HABILITAÇÃO.
Reforma da decisão.

IL.1 DOS DOCUMENTOS HÁBEIS PARA ATENDERA EXIGÊNCIA CONSTANTE
DO SUBITEM 05.04.03. — DO EDITAL.

Primeitamente faz-se necessário transcrever a disposição editalícia
constante do subitem em apreço, vez que referidos documentos foram apresentados para
atendê-lo, sendo:
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05.04.03. Prova de aptidão da empresa (capacitação técnico
operacional), através de atestado fornecido porpessoa jurídica de direito pú-
blico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional compe-
tente, demonstrando que a empresa licitante tenha executado obras e serviços
compatíveis em características com o objeto da presentelicitação.

Vejamos que a RECORRENTE atendeu plenamente a qualificação técnica

profissional exigida:

Apresentou-a Certidão de Acervo Técnico — CAT nº 2620160000201 que se en-
contra vinculado ao Atestado emitido pela COCAM CIA DE CAFE SOLÚVEL E DERI-

VADOS devidamente registrado no CREA-SP, que possui os serviços constantes de

Elaboração de projeto técnico / executivo de combate à incêndio da COCAM

Solúvel para regularização do AVCB com área de 25.136,09 m2, e Elaboração de
projeto técnico /executivo de combate à incêndio da COCAM Cafeína para re-
qularização do AVCB com área de 7.770,12 m2.

A recorrente também apresentou para comprovação de aptidão a Certi-
dão de Acervo Técnico — CAT nº 2620190002417 que se encontra vinculado ao

Atestado emitido por DISTON Participações e Construções Eireli devidamente re-

gistrado no CREA-SP, que possui os serviços constantes Elaboração de vistoria,
Relatório fotográfico, levantamento de quantitativos, elaboração /desenvolvi-
mento de projeto técnico de instalação do sistema de proteção e combate a
incêndio, laudos, atestados, treinamentos de brigada de incêndio, e elabora-
cão do processo de vistoria para obtenção do AVCB numa área de 38.931,20
M2.

Assim, verifica-se os atestados apresentados possuem total similaridade

e compatibilidade de características com o objeto licitado, cuja principal finalidade é a

aprovação junto ao Corpo de Bombeiros/Prefeitura para fins de AVCB.

Além disso, o edital de licitação não especifica no item de qualificação
técnica uma tabela com itens de maior relevância, portanto, nada pode ser exigido além

do que consta especificado no edital. Pois, resta claro que o edital exige apenas que os

atestados sejam de serviços compatíveis em características com o objeto da licitação.

Cabe mencionar alguns entendimentos doutrinários a respeito da

compatibilidade no quesito características:

Para Jessé Torres Pereira Junior:
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“comprova-se a aptidão do habilitante comparando-se o objeto da
licitação com as atividades por ele anteriormente exercidas, quanto a características,
quantidades e prazos. Havendo compatibilidade — sinônimo af de afinidade — entre as
atividades e o objeto, estará atendida parte substancial da prova de aptidão [...]".
(grifamos)

A doutrina de Carlos Pinto Coelho Motta é esclarecedora:

“Como seriam aferidas essa pertinência e compatibilidade? Logicamente
— segundo a letra da lei — pela medida em que as características da atividade anterior
fossem semelhantes às do objeto e as quantidades fossem aproximadas, assim como
os prazos de cumprimento ou de execução.” Carlos Pinto Coelho Motta - Eficácia nas
Licitações e Contratos, 11 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 360. (grifamos)

Marçal Justen Filho também faz considerações importantes sobre o
assunto:

“Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências excessivas, no
tocante a qualificação técnica.[...] Essa competência discricionária não pode serutilizada
para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais amplo acesso de licitantes. [.]
A Administração está autorizada a estabelecer exigências aptas a evidenciar a execução
anterior do objeto similar. Vale dizer, sequer autoriza a exigência de objeto idêntico”.

(grifamos)
Por fim, vale mencionar que o 83º do art.30 da Lei 8.666/93 proíbe a

recusa da aptidão por similaridade,in verbis:

“83º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.” (Grifamos)

Justamente isso, a expressão “SUPERIOR” foi exatamente assim que a
recorrente atendeu ao exigido no subitem 05.04.03. da qualificação técnica, conforme o
explanado acima.

Válido consignar, que o legislador tornou imperativa essa admissão de
aptidão por similares para evitar discriminações indevidas e o afastamento de
competidores que, mesmo não tendo ainda executado obra ou serviço igual ao objeto da
licitação, podem executá-lo, por já haver executado objetos similares. Mas, nesse caso
em específico, os atestados apresentados pela recorrente, além da questão relativa à
similaridade, estes possuem áreas maiores, sendo de equivalência SUPERIORES.

Dessa forma, sendo habilitada a recorrente, que é detentora de atestados
similares (superiores), asseguram-se a isonomia e a competitividade do certame,
princípios basilares da licitação.
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A doutrina de Jessé Torres Pereira é esclarecedora:

“Tampouco será transparente decisão administrativa que inabilite

concorrente por haver deixado de apresentar atestado de capacitação nos exatos termos
do edital, ainda que oferecesse outro, de obras ou serviços similares e de complexidade
equivalente ou superior àquela do objeto em licitação”

Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração Pública, ao
avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos

conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer O

contrato administrativo.”

Por estas razões, não resta dúvida que a Administração Pública deverá
examinar os atestados com esteio nos princípios basilares da licitação, dentre eles, os da
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

O princípio da razoabilidade, o quai é definido por Antonio José Calhau
de Resende da seguinte forma:

“A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável
no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar
atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias

que envolvem a pratica do ato”,

É com base nestes princípios e principalmente no da razoabilidade que a
doutrina, legislação e a jurisprudência da Corte de Contas disciplinam como deve ser
exigida comprovação de capacidade técnica em licitações. Observemos o que diz 0
Tribunal de Contas da união:

SÚMULA Nº 24
Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da

qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93,
a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de
execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim
consideradas.

SÚMULA Nº 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e

desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo
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essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser
executado.

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentesno sentido de
gue a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida
como condição de similaridade e não de igualdade.

" Acórdão 1.140/2005-Plenário.

Considerando, pois, a finalidade a que se prestam os Atestados de
Capacidade Técnica (comprovação de experiência anterior), é natural concluir que eles
devam descrever atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. O que quer
significar, logicamente, que as características da atividade anterior devem ser (ao
menos) semelhantes às do objeto e as quantidades aproximadas, assim como
os prazos de cumprimento e execução. Não por outra razão, que Jessé Torres PEREIRA

JUNIOR afirma que: “o 83º franqueia ao habilitante oferecer certidões ou
atestados de obras ou serviços cuja complexidade tecnológica e operacional
seja equivalente ou superior a integralidade do objeto da licitação, desde que
seja similar”.

Assim, resta claro que os Atestados de Capacidade Técnica registrados
na entidade competente apresentados pela recorrente possuem serviços de que ela
detém a capacidade técnica necessária, que são equivalentes e superiores ao
exigido para ser habilitada.

Em regra, a Licitação é compreendida como um procedimento
administrativo formal em que o Poder Público deve selecionar a melhor proposta para
o interesse público.

Nessa semântica, como se busca, através do instrumento licitatório,
atender ao interesse público, evidencia-se a relevância do princípio da seleção da pro-
posta mais vantajosa para a Administração Pública, previsto no art. 3º da Lei 8.666/93,
em total consonância com o princípio da Supremacia do Interesse Público.

Nesse contexto:

Todavia, por óbvio que a extensão do vício dependerá da análise do caso
concreto, sendo que, quando se tratar de descumprimento de mero formalismo, ou
mesmo de erro material, o princípio da vinculação ao edital poderá ser relativizado, a fim
de resguardar o interesse maior, que é a melhor contratação sob a ótica da Administração
Pública.

Rua Visconde de Ouro Preto, nº 865 — Parque Industrial — FONES: 3212-7466 / 2232-5614- CEP 15030-300
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Válido frisar, que apesar do contexto, a recorrente atendeu. o item
05.04.03. da qualificação técnica com grau de execução de serviços com maior
complexidade e superioridade por meio dos atestados registrados na entidade
competente apresentados.

O art. 3º da Lei nº 8,666/93, que assim dispõe:

Yt 2 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para à
administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

HI.
DO PEDIDO

Ante o exposto, requer seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso, na
inteira conformidade com as assertivas acima colimadas, reformando a decisão que inabilitou a
recorrente para agora HABILITÃ-LA e, caso a R.D. Comissão assim não entenda, requer sejam os
autos levados à Autoridade Superior, devidamente informados, para que Vossa Senhoria, em seu
alto escrutínio possa decidir pelo provimento do presente, determinando-se o necessário,
conforme restou explanado.

Termos em que, pede e espera deferimento.

De São José do Rio Preto para Novo Horizonte/SP, 05 de Maio de 2020.

José Luis Grolla
RG/SP nº 18.972.153-4

CPF/MFnº 098.163.268-84
Procurador
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